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Útdráttur 
 

Flest ríki heimsins eru bundin af ýmsum alþjóðasáttmálum sem hjálpa þeim að 

skilgreina hverjir geti talist flóttamenn og hvernig koma eigi fram við þá. Hins vegar er 

mikilvægt að átta sig á því að þó ríki séu aðilar að alþjóðasamningum eru afleiðingar 

þess að fylgja þeim ekki oft litlar eða engar. Ástæðan er einfaldlega hið stjórnlausa 

alþjóðakerfi þar sem hvert ríki fyrir sig nýtur fullveldis, þannig að engin alþjóðayfirvöld 

geta skipað þeim fyrir verkum. Í ritgerðinni eru stefnur Ástralíu og Þýskalands í 

málefnum flóttamanna, en þær eru mjög ólíkar, skoðaðar með hliðsjón að 

kenningum. Með því að notast við kenningar heimsborgarahyggjunnar og 

félagslegrar mótunarhyggju er betur hægt að átta sig á helstu ástæðum þess að 

stefnur ríkjanna eru eins ólíkar og raun ber vitni. Helstu niðurstöður eru þær að hinar 

ólíku stefnur ríkjanna sé hægt að skýra með því að líta á hegðun ríkjanna í 

málaflokknum með hugmyndum heimsborgarahyggjunnar um alþjóðlegt samfélag 

manna til hliðsjónar. Hugmyndir félagslegrar mótunarhyggju um sjálfsmynd ríkja er 

einnig gagnlegt tæki en samkvæmt henni geta þættir líkt og landfræðileg lega, saga 

ríkis og menning mótað afstöðu ríkis til ákveðinna málaflokka. Í ritgerðinni er sýnt 

fram á hvernig áströlsk stjórnvöld hafa forherst í þeirri afstöðu sinni að gera 

flóttamönnum afar erfitt að fá hæli á meðan þýsk stjórnvöld hafa lagt áherslu á að 

koma þeim til hjálpar, af því gefnu að þeir komi ekki frá „öruggum“ ríkjum.  
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1 Inngangur 

 

Stríð. Skelfing. Flótti. Íbúar vestrænna ríkja, sem hafa ekki upplifað stríð í eigin ríki frá 

lokum síðari heimsstyrjaldar geta ekki í raun ekki gert sér í hugarlund hvernig það er 

að þurfa að flýja heimili sitt og fyrra líf til þess leggja af stað út í óvissuna í leit að 

betra, og jafnframt öruggara, lífi. Það er hins vegar hlutskipti stórs hluta þeirra sem 

neyðast til þess að yfirgefa heimili sín og gerast flóttamenn. Þegar heimaland þitt er 

ekki lengur öruggur staður til búsetu og líf þitt og limir eru hættu á hverjum degi er sú 

ákvörðun að flýja skiljanleg, þó hún sé líkast til aldrei léttvæg. Flóttamannavandi 

heimsins hefur sjaldan verið jafn yfirþyrmandi og hann er nú og spila þar stríðsátök 

sem hafa blossað upp á undanförnum árum mjög stórt hlutverk, þó margir aðrir 

atburðir eigi vissulega sinn þátt í ástandinu. 

 Árið 2010 hófust mótmæli þar sem almenningur í Túnis barðist fyrir 

lýðræðisumbótum sem breiddust fljótt út um öll Mið-Austurlönd. Fljótlega var farið að 

tala um mótmælaölduna sem Arabíska vorið og voru miklar vonir bundnar við að loks 

tækist að koma á lýðræðisskipulagi á því svæði jarðar þar sem hvað mestur pólitískur 

óstöðugleiki hefur ríkt undanfarna áratugi. Í sumum ríkjum báru mótmælin ágætis 

árangur en í öðrum stuðluðu þau að því að allt fór á versta veg. Í Sýrlandi brást 

einræðisherra landsins, Bashar al-Assad, við mótmælunum með beitingu ofbeldis 

gegn eigin þegnum svo úr varð fullkomið upplausnarástand með mannskæðum 

stríðsátökum sem hafa stuðlað að því að fjöldi flóttamanna í heiminum hefur aukist 

gífurlega.1 

 Flóttamannastraumurinn hefur þannig aukist með auknum átökum í heiminum 

og hafa fáar þjóðir farið varhuga af honum. Gildir þá einu hvort það eru nágrannaríki 

þeirra ríkja þar sem stór hluti íbúanna eru á flótta eða vestræn ríki. Ríki heimsins eru 

misvel í stakk búin til þess að taka á móti flóttamönnum auk þess sem vilji þeirra er 

mismikill til þess. Þau ríki sem hafa ekki sýnt mikinn vilja til þess að koma 

flóttamönnum til bjargar hafa oft orðið fyrir mikilli gagnrýni alþjóðasamfélagsins. Á 

sama hátt hafa þau ríki sem hafa verið tilbúin að koma til móts við þarfir flóttamanna 

                                                        
1 Jake Miller, „Issue brief: Arab Spring,“ CBS news, http://www.cbsnews.com/news/issue-brief-arab-
spring/ (sótt 20. september 2015).  
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og bjóða þeim hæli verið hrósað í meira mæli en þau hafa verið gagnrýnd. Í þessari 

ritgerð verða stefnur Ástralíu og Þýskalands skoðaðar, greindar og gagnrýndar. 

Ástæðan fyrir því að þessi tvö ríki urðu fyrir valinu er sú að bæði teljast þau til 

vestrænna ríkja með svipuð viðmið og gildi, bæði byggja á mannréttindum eigin 

borgara og frelsi þeirra. Þau berjast oft fyrir svipuðum málefnum á alþjóðavettvangi 

og eru efnahagslega sterk. Hins vegar eru stefnur ríkjanna í málefnum flóttamanna 

afar ólíkar.  

 Í komandi köflum verður farið ítarlega í saumana á mögulegum skýringum á 

því hvers vegna stefna ríkjanna er jafn ólík og raun ber vitni þar sem notast verður 

við kenningar heimsborgarahyggju og félagslegrar mótunarhyggju til greiningar. Færð 

verða rök fyrir því að ríki sem notist við stefnur í málefnum flóttamanna sem uppfylli 

skilyrði heimsborgarahyggjunnar séu líklegri til þess að vilja taka á móti flóttamönnum 

en ríki sem gera það ekki. Auk þess verður félagsleg mótunarhyggja notuð til þess að 

útskýra hvers vegna ríki eru tilbúin að taka á móti flóttamönnum eða hvers vegna þau 

eru ekki tilbúin til þess. Ýmsir skýringaþættir verða skoðaðir sem greina ríkin að og 

færð verða rök fyrir því að þeir hafi áhrif þegar stefnur ríkjanna í málefnum 

flóttamanna eru skoðaðar.  

 Í fyrsta kafla verður fjallað um kenningarnar tvær, heimsborgarahyggju og 

félagslega mótunarhyggju, þær tengdar málefnum flóttamanna og hvers vegna ríki 

marka sér svo ólíka afstöðu til þeirra. Í öðrum kafla verður hugtakið flóttamaður 

skilgreint með hliðsjón af flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna auk þess sem 

samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu verður skoðaður með tilvísun til málefna flóttamanna. Í þriðja 

kafla verður fjallað um afstöðu ástralskra stjórnvalda til flóttamanna, hvernig stefna 

þeirra varðandi málefni flóttamanna hefur mótast og hvernig hún er í dag. Í fjórða 

kafla verður fjallað um afstöðu þýskra stjórnvalda til flóttamanna, hvernig saga 

ríkisins hefur haft áhrif á stefnu stjórnvalda í málefnum flóttamanna í dag auk þess 

sem stefnan verður tengd hinum mikla flóttamannastraumi sem hefur verið til Evrópu 

á undanförnum árum. Í fimmta kafla verða kenningarnar tengdar stefnu ríkjanna 

tveggja og þær notaðar til þess að greina hvers vegna stefna þeirra er eins ólík og 

raun ber vitni. Í sjötta kafla verður að lokum greint frá niðurstöðum. Ritgerðin er 

byggð á heimildum sem eru meðal annars fengnar úr skýrslum, alþjóðasamningum, 

greinum og fréttum. Hins vegar er nauðsynlegt að setja ákveðin fyrirvara við þær 
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upplýsingar sem hægt er að afla um málefnið, þar sem ekki er víst að allar 

upplýsingar er varða stefnu ríkjanna séu almenningi aðgengilegar. Því er ekki unnt 

að slá því föstu að um tæmandi úttekt á stefnunum sé að ræða.. 

 Eins og áður segir verður meginstef ritgerðarinnar hinar ólíku stefnur Ástralíu 

og Þýskalands í málefnum flóttamanna. Bæði ríkin eru vestræn ríki sem leggja 

áherslu svipuð viðmið og gildi, mannréttindi og frelsi, hvers vegna eru stefnur þeirra í 

málefnum flóttamanna eins ólíkar og raun ber vitni?  

 

 

2 Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Heimsborgarahyggja (e. cosmopolitanism) 
 

Löngu áður en samfélög heimsins skiptust upp í ríki í nútímalegri merkingu þess 

orðs, með skýrt afmörkuð landamæri og skýra mynd af því hverjir tilheyra ríkinu og 

hverjir ekki, sagðist gríski heimspekingurinn Diogenes frá Sinope vera 

„heimsborgari.“ (e. Citizen of the World).2 Hann er því oft talinn vera upphafsmaður 

kenningarinnar sem nú verður fjallað um og tengd við viðfangsefni ritgerðarinnar. 

Heimsborgarahyggjan hefur meðal annars haft mikil áhrif á umfjöllun um almenn 

mannréttindi, samkennd milli þjóða og ríkja og hugmyndir um að ekki sé ásættanlegt 

að aðhafast ekkert þegar aðrir hópar eða þjóðir þarfnast aðstoðar. 

 Frá því að mannskepnan fór að skiptast í mismunandi hópa, og að lokum í 

mismunandi samfélög hefur spurningin um hvernig koma ætti fram við þá sem ekki 

tilheyra hópnum eða samfélaginu verið áberandi. Flest samfélög hafa gert 

greinarmun á þeim sem tilheyra hópnum og þeim sem standa utan hans, og mótað 

ólíkar reglur um þá sem tilheyra hópnum og þá sem gera það ekki. Hins vegar er það 

svo að ekki öll samfélög né einstaklingar hafa svo fastmótaðar hugmyndir um hverjir 

tilheyra hópnum og hafa því boðið fram gestrisni sína, hjálp og velvild gagnvart þeim 

                                                        
2 Graham Maddox, „Cosmopolitanism,“ Social Alternatives 34.1 (2015): 3. 
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sem hana þurfa.3 Gott dæmi er þegar ríki taka á móti stórum hópum flóttamanna, 

senda hjálparbirgðir til ríkja þar sem mikil örbirgð ríkir eða þegar einstaklingar taka að 

sér sjálfboðastörf til þess að hjálpa fólki sem þarf á því að halda. Tvær spurningar 

liggja kenningunni til grundvallar. Sú fyrri hvort koma eigi eins fram við þá sem ekki 

tilheyra samfélaginu eða hópnum, það er að segja hvort þeir eigi rétt á sömu 

réttindum og virðingu og þeir sem tilheyra samfélaginu eða hópnum. Hin spurningin 

er hvort það sé framkvæmanlegt í alþjóðakerfi sem einkennist af stjórnleysi.4 Þessar 

spurningar eru báðar þess eðlis að erfitt er að svara þeim á einfaldan hátt, samfélög 

manna eru mjög ólík og mismóttækileg fyrir því að hleypa einstaklingum sem tilheyra 

því ekki inn í samfélagið. Hið stjórnlausa alþjóðakerfi gerir það að verkum að ríki geta 

skorast undan ábyrgð þegar kemur að því að hjálpa öðrum ríkjum eða hópum. 

 Heimsborgarahyggjan byggir á hugmyndum um alþjóðlegt samfélag manna 

sem hefur siðferðislegar skyldur gagnvart öllum einstaklingum í heiminum. Þær 

skyldur séu mikilvægari en svo að þær takmarkist við landamæri einstaka ríkja. 

Þannig felur kenningin í sér að það sé ekki til góðs að heimurinn skiptist upp í mörg 

mismunandi ríki og samfélög sem hafa takmarkaða samvinnu sín á milli. Í raun eigi 

einstaklingar ekki að skiptast upp í mismunandi samfélög heldur ættu þau að verða 

að einu alþjóðlegu samfélagi þar sem allir tilheyra sama hópi - mannkyni. Flestir þeir 

sem aðhyllast heimsborgarahyggju segja því að það sé engin gild ástæða fyrir því að 

útiloka einstakling, eða láta hann afskiptalausan, vegna þess að hann tilheyri ekki 

sama hóp, kynþætti, sömu trúarbrögðum og svo framvegis. Slíkt stangist á við 

hugmyndina um alþjóðlegt samfélag manna þar sem það eina sem skipti máli er það 

sem sameinar einstaklinga, það að vera mennskir.5 

 Kenningin á rætur sínar að miklu leyti að rekja til vestrænna hugmynda um 

siðferði.6 Þar er þýski heimspekingurinn Immanuel Kant hvað fyrirferðamestur en 

hann er oft talinn til helstu hugmyndasmiða kenningarinnar. Kant lagði mikla áherslu 

á að mikilvægasta vandamál bæði heimspekinnar og stjórnmálafræðinnar væri 

hvernig hægt væri að binda endanlega enda á stríð og hvernig hægt væri að koma á 

                                                        
3  Richard Shapcott, „International Ethics," Í The Globalization of World Politics. An Introduction to 
International Relations, 5. útg., ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (New York: Oxford 
University Press, 2011), 198. 
4 Sama heimild, 198. 
5 Sama heimild, 200. 
6 Sama heimild, 198. 
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alþjóðlegu samfélagi manna sem stýrt væri af lögum byggðum á hugmyndum 

heimsborgarahyggjunnar.7 Það stangast óneitanlega á við hugmyndir kenningarinnar 

um alþjóðlegt samfélag manna, þar sem allir hafa sömu réttindi og skyldur, að ríki og 

þjóðir fari í stríð við hvor aðra í stað þess að vinna saman að því markmiði að gera 

öllum íbúum jarðar kleift að lifa mannsæmandi lífi og njóta þeirra mannréttinda sem 

þeim er úthlutað við fæðingu.  

 Heimsborgarahyggjan á sjaldnast eins vel við og þegar málefni flóttamanna 

eru rædd. Hins vegar eru fá málefni eins eldfim og málefni flóttamanna, vegna hins 

stjórnlausa alþjóðakerfis eru skyldur ríkja til að taka á móti flóttamönnum oft ekki 

nógu skýrar. Ríki geta jafnvel farið í kringum þá alþjóðasáttmála sem þau hafa 

undirritað til þess að komast hjá því að sinna hlutverki sínu gagnvart fólki á flótta 

sómasamlega. Samkvæmt heimsborgarahyggjunni ættu landamæri ríkja ekki að 

skipta máli þegar málefni flóttamanna eru í deiglunni.8 Landamæri eiga ekki, 

samkvæmt hugmyndum kenningarinnar, að stöðva för fólks sem er að flýja ofsóknir 

eða aðrar hremmingar í heimalandi sínu, heldur eiga ríki þvert á móti að opna 

landamæri sín fyrir fólki sem þarf á hjálp þess að halda. Að halda landamærum 

sínum lokuðum er talið ósiðlegt og ekki í takti við þær hugmyndir sem kenningin 

boðar. Allar manneskjur heimsins eiga að geta notið sömu réttinda og lífsgæða hvar 

sem þær búa, og ef ekki er hægt að tryggja það ber hinu alþjóðlega samfélagi manna 

að koma þeim til hjálpar. Heimsborgarahyggjan skapar því góðan grundvöll til að 

skýra hvers vegna ríki bjóðast til þess að taka á móti hópum flóttamanna, þá oft með 

vísan í siðferðislega skyldu þess til að hjálpa fólki í neyð. Hún á hins vegar ekki við 

með sama hætti þegar þess er freistað að útskýra hvers vegna ríki vilja ekki taka á 

móti flóttamönnum eða vilja gera flóttamönnum erfitt fyrir að sækja um hæli.  

 

2.2 Félagsleg mótunarhyggja (e. social constructivism) 
 

Félagsleg mótunarhyggja hefur á undanförnum áratugum orðið ein mest áberandi 

kenningin á sviði alþjóðastjórnmála. Eftir að kalda stríðinu lauk stóðu menn frammi 

fyrir því að hinar ráðandi kenningar í alþjóðastjórnmálum dugðu ekki til að útskýra 

hvers vegna því lauk á þann hátt sem raun ber vitni. Í kjölfarið þróuðust aðrar 
                                                        

7 Sama heimild, 200. 
8 Sama heimild, 198. 
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kenningar sem urðu meira gildandi en áður voru forsendur til. Félagsleg 

mótunarhyggja var ein þeirra kenninga sem öðluðust stærra hlutverk en þeim hafði 

áður boðist. Kenningalegur bakgrunnur félagslegrar mótunarhyggju liggur víða, sem 

dæmi væri hægt að nefna að hún sækir hugmyndir úr félagsfræði, þekkingarfræði, 

uppeldisfræði og sálfræði og lagar þær að hugmyndum sínum um hvernig ríki haga 

sér í alþjóðakerfinu.9  

 Einn helsti kenningasmiður félagslegrar mótunarhyggju í alþjóðasamskiptum 

er Alexander Wendt og bók hans „Social Theory of International Politics“ er eitt af 

grundvallarverkum félagslegrar mótunarhyggju. Wendt heldur því fram að formgerð 

(e. structure) alþjóðasamfélagsins móti sjálfsmynd og hagsmuni ríkja, sem með 

samskiptum sín á milli móti svo aftur formgerð alþjóðasamfélagsins.10 Þannig getur 

formgerð alþjóðasamfélagsins breyst með breyttu hugarfari og breyttri sjálfsmynd 

ríkja. Félagsleg mótunarhyggja bauð þannig upp á nýjar hugmyndir um hvernig hinn 

mannlegi þáttur getur skipt máli í alþjóðastjórnmálum, í stað þess að alþjóðakerfið 

stjórni sér sjálft og ríki flytu hjálparlaus með.  

 Rauði þráðurinn í félagslegri mótunarhyggju er einmitt að hegðun ríkja mótist 

af sjálfsmynd þeirra auk þeirra viðmiða og gilda sem verða til innan þeirra.11 Í því 

samhengi er hægt að skilja ákvarðanir ríkja í ákveðnum málefnum. Í stað þess að 

gefa sér það sem staðreynd að menn sjái raunveruleg mynstur í veruleikanum, lítur 

félagsleg mótunarhyggja svo á að menn búi sér sjálfir til mynstur úr því sem þeir telja 

sig sjá. Þannig er hægt að öðlast skilning á því hvernig gerendur í 

alþjóðasamfélaginu bregðast við þeim myndum sem þeir greina í veruleikanum og 

útgáfum annarra af honum.12 Ef við vitum til dæmis að stjórnvöld í ákveðnu ríki hafi 

mjög íhaldssamar trúarskoðanir þurfum við ekki að láta okkur bregða þó það styðji 

við ríki þar sem svipaðar skoðanir ráða ríkjum. Einnig getur þetta sjónarhorn 

félagslegrar mótunarhyggju útskýrt hvers vegna ríki taka stundum umdeildar 

ákvarðanir í alþjóðlegu samhengi sem eru ekki jafn umdeildar innan viðkomandi ríkis. 

Sem dæmi væri hægt að nefna harðar refsingar við samkynhneigð í nokkrum 
                                                        

9 Jón Ormur Halldórsson, Breyttur heimur, (Reykjavík: Mál og menning, 2015), 84. 
10 Michael Barnett, „Social Constructivism" Í Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations, 5. útg., ritstj. John Baylis, Steve Smith og Patricia Owens, (New York: Oxford 
University Press, 2011), 152. 
11 Karen A. Mingst, Essentials of International Relations, 3. útg. (New York: W.W: Norton & Company, 
2004) 75. 
12 Jón Ormur Halldórsson, Breyttur heimur, 84. 
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Afríkuríkjum og ríki þar sem konur njóta ekki sömu réttinda og karlmenn - Sádi-Arabía 

væri nærtækt dæmi um slíkt ríki. 

 Þegar sjónarhorni félagslegrar mótunarhyggju er beitt á hvernig ríki 

meðhöndla málefni flóttamanna er oft hægt að öðlast skilning á því hvers vegna þau 

kjósa að koma þeim til hjálpar, sitja aðgerðalaus hjá eða jafnvel reyna að komast hjá 

því að rétta þeim hjálparhönd. Til þess að skilja afstöðu ríkjanna sem aðhyllast seinni 

tvö atriðin myndi félagsleg mótunarhyggja notast við þá skýringu að pólitísk orðræða 

ríkja sé gífurlega mikilvæg. Oftar en ekki sé hún blönduð sérstökum skilningi á sögu 

þess ríkis sem um ræðir, hreinum goðsögnum og síendurteknum rangfærslum. Hún 

sé auk þess oft lituð tilfinningum um stöðu viðkomandi þjóðar sem fórnarlambs og 

hugmyndum um að utanaðkomandi fólki, það er að segja fólki sem tilheyrir ekki 

ríkinu, sé engan veginn treystandi - enda ásælist það eitthvað hjá viðkomandi ríki, 

ætli sér að klekkja á því eða sé einfaldlega ekki gott fólk.13 Á svipaðan hátt er hægt 

að greina pólitíska orðræðu í þeim ríkjum sem vilja taka á móti flóttamönnum, saga 

ríkja og staða þess innan alþjóðakerfisins getur til dæmis spilað stórt hlutverk þegar 

málefni flóttamanna bera á góma. En fyrst og fremst felur kenningin í sér að ríki marki 

sér stefnu í flóttamannamálum byggða á þeirri sjálfsmynd sem hún hefur mótað sér.  

 Í raun felur félagsleg mótunarhyggja einnig í sér að hugtakið flóttamaður sé 

félagslega mótað. Í heiminum eru til hlutir og hugtök sem hafa öðlast einhvers konar 

mannlega viðurkenningu (e. human agreement), og önnur sem hafa ekki þurft á því 

að halda. Sem dæmi um hluti sem eru ekki háðir mannlegri viðurkenningu mætti 

nefna grjót, blóm og þyngdaraflið. Það eru allt hlutir sem munu halda áfram að vera til 

jafnvel þó menn hyrfu af yfirborði jarðar eða reyndu að afneita tilvist þeirra. Aftur á 

móti eru dæmi um hluti sem háðir eru mannlegu samþykki peningar, hryðjuverk, 

mannréttindi og flóttamenn. Það eru allt hlutir sem geta tekið breytingum með breyttu 

hugarfari og breyttum upplýsingum, líftími þeirra er háður hinni mannlegu 

viðurkenningu og tilvist þeirra á þátt í því að móta hvernig við lítum á heiminn og 

hvað við gerum.14 Þannig felur kenningin í sér að um leið og ríki heims hætti að 

flokka fólk á flótta sem flóttamenn, og setja það þar með í flokk vandamála, væri 

hægt að breyta hugtakinu. Hvort það myndi stuðla að því að auðveldara eða erfiðara 

yrði að sækja um hæli er ekki gott að segja, en ástandið eins og það er í dag er öllum 
                                                        

13 Sama heimild, 86. 
14 Michael Barnett, „Social Constructivism" Í Globalization of World Politics: An Introduction to 
International Relations, 155. 
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ríkjum ljóst, hvort þeim þyki það óviðunandi eður ei fer svo aftur eftir sjálfsmynd 

þeirra, viðmiðum og gildum.  

 

3 Skilgreiningar 

 

3.1 Hvað eru flóttamenn? 
Til þess að geta fjallað um stefnu Ástralíu og Þýskalands í flóttamannamálum er 

mikilvægt að átta sig á því hvað hugtakið „flóttamaður“ felur í sér. Samfélög manna 

hafa, því miður, átt í allskyns átökum svo langt sem mannkynssagan nær aftur í 

tímann. Einn fylgifiska átaka er að oft þarf hluti almennra borgara að flýja heimili sín 

og leita vars annars staðar. Það er því hægt að fullyrða að vandamálin sem fylgja 

fólki á flótta eru alls ekki ný af nálinni og þess vegna er það mjög áhugavert að 

hugtakið flóttamaður varð ekki til í þeirri mynd sem við þekkjum það í dag fyrr en eftir 

seinni heimsstyrjöldina og þann gríðarmikla flóttamannastraum sem hún hafði í för 

með sér.  

 Árið 1951 var skrifað undir fyrsta alþjóðasamninginn um flóttamenn og kallast 

hann flóttamannasamningur Sameinuðu þjóðanna (e. 1951 Convention relating to the 

Status of Refugees). Hann er enn mikilvægasta tækið sem ríki hafa til þess að 

skilgreina hvort sá sem sækir um hæli sé flóttamaður og eigi þar með rétt á vernd 

þess ríkis. Skilgreining flóttamannasamningsins á hugtakinu flóttamaður er 

svohljóðandi: 

 
Vegna atburða sem gerðust fyrir 1. janúar 1951 og er af ástæðuríkum ótta 
við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarskoðana, þjóðernis, aðildar að 
félagasamtökum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, 
vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann sem er 
ríkisfangslaus og er utan þess lands sem hann hafði áður reglulegt 
aðsetur, vegna slíkra atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta 
hverfa aftur þangað.15 16 

                                                        
15 As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being 
persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political 
opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to 
avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the 
country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is 
unwilling to return to it. 
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Árið 1967 var viðauka bætt við samninginn sem tók út ákvæðið um að flóttamenn 

væru einungis þeir sem hefðu flúið heimili sín fyrir 1. janúar 1951, heldur tæki hann til 

allra þeirra sem neyddust til að flýja, bæði fyrir og eftir 1. janúar 1951.17 Þar með varð 

samningurinn alþjóðlegri og almennari í stað þess að taka að mestu til þeirra 

vandamála sem sköpuðust í Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina.  

 Bæði Ástralía og Vestur-Þýskaland voru meðal þeirra 26 ríkja sem komu að 

gerð samningsins. Þau hafa því bæði verið aðilar að samningnum frá upphafi hans. 

Austur-Þýskaland gerðist aðili að samningnum seinna og eftir sameiningu 

Þýskalands árið 1990 er ríkið enn aðili að samningnum. Þar sem bæði Ástralía og 

Þýskaland eru aðilar að samningnum eru þau bundin af reglum hans. Hins vegar er 

það svo að engin viðurlög eru við að brjóta samninginn og því getur reynst erfitt að fá 

ríki sem eru ekki viljug til þess að hlýta honum í einu og öllu að fara eftir reglum hans. 

Það eina sem alþjóðasamfélagið getur gert ef upp kemst að ríki fylgir ekki 

samningnum eða brýtur reglur hans er að gagnrýna það og krefjast úrbóta. Málefni 

flóttamanna virðast því miður ekki nógu brýnt viðfangsefni í augum 

alþjóðasamfélagsins til þess að ríki taki sig saman og beiti annað ríki 

viðskiptaþvingunum eða öðrum svipuðum úrræðum. Óháð félagasamtök og 

mannréttindasamtök hafa verið einna duglegust við að koma auga á og benda á það, 

þegar flóttamenn eru beittir óréttlæti og krefjast úrbóta. Líkt og ríkin eru þau þó ekki 

fær um að þvinga brotlegu ríkin til úrbóta.  

 

3.2 Meðferð á flóttamönnum 
 
Þar sem aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru stefnur tveggja ríkja í málefnum 

flóttamanna er ekki úr vegi að gera grein fyrir einum mikilvægum samningi í viðbót af 

vettvangi Sameinuðu þjsem getur tengst hinum ýmsu þáttum samfélaga manna, þar 

á meðal flóttamönnum. Sá samningur kallast Samningur gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (e. Convention against 
                                                                                                                                                                             

16 UN General Assembly, Resolution 429, „Convention relating to the Status of Refugees," 28. júlí 
1951, http://www. https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20V/V-
2.en.pdf 
17 UN General Assembly, Resolution 2198, „Protocol relating to the Status of Refugees," 31. janúar 
1967, https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20I/Chapter%20V/V-5.en.pdf 
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Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). 

Samningurinn tekur mið af grundvallarhugmyndum um jöfn og óafturkallanleg réttindi 

alls mannkyns til frelsis, réttlætis og friðs.18 Í 1. grein samningsins eru pyndingar 

skilgreindar á eftirfarandi hátt: 
 

Í samningi þessum merkir hugtakið „pyndingar“ hvern þann verknað, sem 
manni er vísvitandi valdið alvarlegum líkamlegum eða andlegum sársauka 
eða þjáningu með, í því skyni að fá hjá honum eða þriðja manni 
upplýsingar eða játningu, refsa honum fyrir verk sem hann eða þriðji 
maður hefur framið, eða til að hræða hann eða neyða hann eða þriðja 
mann, eða af ástæðum sem byggjast á mismunum af einhverju tagi, 
þegar sársauka eða þjáningu er þannig valdið fyrir eða með frumkvæði 
eða samþykki eða umlíðun opinbers starfsmanns eða annars manns sem 
er handhafi opinbers valds. Hugtakið tekur ekki til sársauka eða þjáningar 
sem einungis má rekja til eða tilheyrir eða leiðir af lögmætum 
viðurlögum.19 20 
 

Með þessari skilgreiningu er ekki einungis átt við þá staðalmynd sem við höfum af 

pyndingum, þar sem fangi er pyndaður til þess að öðlast einhverjar upplýsingar sem 

fanginn býr mögulega yfir, heldur einnig þegar fólk er látið lifa við ómannúðlegar 

aðstæður eða býr við mismunun af því tagi að það getur valdið þeim líkamlegum eða 

andlegum sársauka. Samningurinn var undirritaður í desember 1984 og tók gildi 26. 

júní 1987. Samningurinn var staðfestur af Ástralíu árið 1989 og af Þýskalandi 1990. 

Ríkin eru því bæði bundin af honum, líkt og flóttamannasamningum. Og líkt og með 

flóttamannasamningnum eru lítil viðurlög við því að fylgja honum ekki. Helsta fælingin 

frá því að brjóta samninginn fyrir vestræn ríki er í raun að mannorð ríkjanna bíður 

óumflýjanlega hnekki. Hins vegar verður umfjöllun um þennan samning meira tengd 

Ástralíu heldur en Þýskalandi þar sem ríkið hefur verið sakað um að hafa brotið 

hann. Nánar verður fjallað um það síðar í næsta kafla.  

                                                        
18 UN General Assembly, Resolution 39/46, „Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment," 10. desember 1984, 
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat.pdf 
19 For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or 
suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as 
obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third 
person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third 
person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted 
by or at the instigation of or with the consent or acquienscence of a public official or other person 
acting in official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or 
incidental to lawful sanctions.  
20 UN General Assembly, Resolution 39/46, „Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment. 
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4 Stefna Ástralíu í málefnum flóttamanna 

 

4.1 Sögulegt ágrip 
 

Til þess að gera okkur kleift að skilja hvernig stefna ríkja mótast í ákveðnum 

málefnum er ekki úr vegi að líta aðeins á söguna. Ástralía er nokkuð einstakt ríki í 

alþjóðakerfinu. Ríkið er gríðarstórt og umkringt sjó þar sem langt er í næstu ríki, 

Ástralía deilir því ekki landamærum með neinum. Auk þess skilgreinir Ástralía sig 

sem vestrænt ríki, með réttu, en er langt frá bæði Evrópu og Norður-Ameríku. Vegna 

þessarar landfræðilegu stöðu er hægt að álykta að ríkið leggi töluvert upp úr því að 

vernda landamæri sín og sérstöðu sína sem vestrænt ríki á svæðinu. Það er meðal 

annars af þeim ástæðum sem Ástralía hefur komið sér upp mjög umdeildri stefnu í 

málefnum flóttamanna. Stefnan felst einfaldlega í því að fæla flóttamenn frá því að 

reyna að sækja um hæli með því að gera þeim eins erfitt fyrir og mögulegt er að fá 

stöðu sína sem flóttamenn viðurkennda og þar með fá hæli í Ástralíu. Stjórnvöld eru 

mjög upptekin af því að koma í veg fyrir að flóttamenn komi til ríkisins með bátum, 

sem er að vissu leyti skiljanlegt þar sem sjóferðin er löng og hættuleg auk þess sem 

slíkar siglingar ýta undir ólöglegt smygl á fólki. Afleiðingarnar af því að koma ólöglega 

til ríksins með báti eru því miklar fyrir flóttamenn.  

 Einnig þarf að taka með í reikninginn að stærstur hluti íbúa Ástralíu voru 

upphaflega innflytjendur frá Evrópu. Ríkið var lengi fanganýlenda Breta þar sem 

menn voru dæmdir til útlegðar fyrir ýmis brot á lögum. Frumbyggjar Ástralíu urðu svo 

fyrir svipaðri meðferð og frumbyggjar Norður-Ameríku, hinir nýju íbúar Ástralíu gengu 

svo hart að frumbyggjunum að þeim var næstum útrýmt. Þannig varð evrópsk 

menning ofan á í ríkinu. Það gæti að hluta til útskýrt hvers vegna Ástralir eru svo 

tregir til að taka á móti flóttamönnum að einhvers staðar djúpt í undirmeðvitundinni 

finnist Áströlum þeir þurfa að vernda þá menningu og þá siði sem þeir hafa mótað í 

ríkinu síðustu aldir á kostnað þeirra sem fyrir voru. Stórir hópar flóttamanna með aðra 

menningu, trú og siði geti verið hinni ríkjandi menningu hættulegir.  
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4.2 Stefna Ástralíu varðandi flóttamenn 
 
Í yfir 20 ár hafa margar stefnur komið til framkvæmda að frumkvæði hinna ýmsu 

ríkisstjórna Ástralíu sem eiga það allar sameiginlegt að hafa viljað koma í veg fyrir 

komu flóttamanna með bátum.21 Það hefur því lengi verið á dagskrá 

stjórnmálamanna í Ástralíu að fæla flóttamenn frá því að reyna við erfiða siglingu til 

ríkisins. Margar mismunandi leiðir hafa verið farnar í þeim tilgangi, sem margar hafa 

reynst mjög umdeildar. Til þess að átta sig á stefnu Ástralíu í málefnum flóttamanna 

er nauðsynlegt að skoða þá atburðarás sem hefur leitt til stefnunnar eins og hún er í 

dag.  

 Ástralía skrifaði undir flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna árið 1951 en 

eftir Seinni heimsstyrjöldina og fram á miðjan áttunda áratug tuttugustu aldarinnar 

stóð Ástralía sig vel í málefnum flóttamanna þar sem ríkið tók á móti hundruðum 

þúsunda manna á flótta og barðist fyrir viðurkenningu mannréttinda bæði á landsvísu 

sem og heimsvísu. Aukinn hluti flóttamanna sem kom til ríkisins á bátum frá 

sunnanverðri Asíu undir lok níunda áratugarins breytti viðhorfi og meðhöndlun 

Ástrala á þeim.22 Frá þeim tíma hefur stefna Ástralíu einkennst af kerfisbundnu 

ranglæti gagnvart þeim sem sækja um hæli í ríkinu þar sem réttindi þeirra hafa verið 

skert til muna auk tilrauna stjórnvalda til að takmarka mjög hversu marga flóttamenn 

Ástralía tekur á móti. 

 Á árunum 1992 og 1994 gerðu Ástralir róttækar breytingar á flóttamannastefnu 

sinni. Þá var flóttamannabúðum komið á legg í tveimur skrefum. Öllum sem komu inn 

í ríkið án löglegs vegabréfs var gert að dvelja þar í óskilgreindan tíma og fengu ekki 

að skjóta máli sínu til dómstóla í þeirri von um að losna úr haldi. Jafnframt var á 

þessum tíma komið upp vegabréfsáritun til að brúa bilið (e. bridging visa) sem gerði 

fólki kleift að sleppa úr haldi undir sérstökum kringumstæðum.23 Flóttamannabúðirnar 

í Ástralíu hafa verið harðlega gagnrýndar, meðal annars fyrir hversu afskekktar og 

einangraðar þær eru, fyrir meðferð Ástrala á þeim sem sitja í haldi, fyrir það hversu 

                                                        
21 Australian Human Rights Commission, Asylum seekers, refugees and human rights: Snapshot 
Report, (Sydney: Australian Human Rights Commission, 2013), 7. 
22 Andreas Schloenhardt, „Detterence, detention and denial: Asylum seekers in Australia," University 
of Queensland Law Journal 22.1 (2002): 54. 
23 Australian Human Rights Commission, Asylum seekers, refugees and human rights: Snapshot 
Report, 7.  
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langan tíma meðferð mála tekur og takmörkun á réttindum þeirra sem þar dveljast. Af 

þessum ástæðum hafa flóttamannabúðirnar jafnframt oft verið vettvangur uppþota, 

ofbeldis, hungurverkfalla og sjálfsvígstilrauna meðal þeirra sem sitja í haldi.24 Þrátt 

fyrir gagnrýni alþjóðasamfélagsins hafa stjórnvöld hins vegar sýnt lítinn vilja til úrbóta. 

 Næsta rótttæka breytingin á flóttamannastefnu Ástralíu varð árið 2001 þegar 

norskt skip að nafninu Tampa bjargaði 433 flóttamönnum af indónesísku skipi að ósk 

ástralskra stjórnvalda. Eftir að hafa neitað að flytja flóttamennina aftur til Indónesíu 

urðu miklar deilur milli skipstjóra Tampa og ástralskra stjórnvalda sem enduðu með 

því að flóttamennirnir voru fluttir til eyjunnar Nauru þar sem mál þeirra voru tekin 

fyrir.25 Tampa atvikið hafði mikil áhrif þar sem strax seinna sama ár kynntu áströlsk 

stjórnvöld nýja stefnu í flóttamannamálum sem kallaðist Kyrrahafslausnin (e. Pacific 

Solution). Í einfölduðu máli fól Kyrrahafslausnin í sér að flóttamenn sem komu til 

Ástralíu með báti voru fluttir til flóttamannabúða á Manus eyju í Papúa Nýju-Gíneu og 

Nauru til dvalar á meðan mál þeirra biðu afgreiðslu.26 Þannig átti að fæla flóttamenn 

frá því að reyna að koma sjóleiðina til Ástralíu með báti. Ef flóttamenn reyndu það 

fengju þeir ekki að stíga fæti á land í Ástralíu heldur yrðu fluttir beint til 

flóttamannabúða í öðru landi þar sem þeir yrðu að bíða afgreiðslu umsóknar sinnar 

um að vera viðurkenndir sem flóttamenn og fá hæli í Ástralíu.  

 Árið 2008 var Kyrrahafslausnin lögð niður, en það var hins vegar skammgóður 

vermir fyrir flóttamenn. Árið 2012 tóku áströlsk stjórnvöld aftur upp afgreiðslu 

umsókna í þriðja ríki fyrir þá flóttamenn sem komu í leyfisleysi með báti eftir 13. ágúst 

það ár. Áströlsk stjórnvöld sömdu aftur við Papúa Nýju-Gíneu og Nauru um að taka 

við flóttamönnum og hófu strax sama ár að senda flóttamenn aftur til Nauru og 

Manus eyju. Árið 2013 tilkynntu síðan áströlsk stjórnvöld að þau hefðu náð 

samkomulagi við Papúa Nýju-Gíneu um að bæði afgreiða umsóknir þeirra sem 

sóttust eftir hæli, og taka við þeim ef þeir væru í raun flóttamenn. Þannig myndu 

flóttamenn sem höfðu upphaflega hugsað sér að sækja um hæli í Ástralíu fá stöðu 

sem flóttamenn í Papúa Nýju-Gíneu. Ef þeir væru hins vegar ekki taldir vera 

                                                        
24 Andreas Schloenhardt, „Detterence, detention and denial: Asylum seekers in Australia," 55. 
25 Natalie Klein, „Assessing Australia's Push Back the Boats Policy Under International Law: Legality 
and Accountability for Maritime Interceptions of Irregular Migrants,“ Melbourne Journal of International 
Law 15.1 (2014): 416. 
26 Australian Human Rights Commission, Asylum seekers, refugees and human rights: Snapshot 
Report, 7.  
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flóttamenn ætti að senda þá aftur til upprunalands síns eða til þess lands sem þeir 

hefðu rétt til búsetu. Síðar gerðu áströlsk stjórnvöld samskonar samning við Nauru.27 

Þar með hafa þeir flóttamenn sem gera tilraun til að koma til Ástralíu aldrei möguleika 

á að gerast ástralskir ríkisborgarar heldur eru þeir látnir dúsa í flóttamannabúðum á 

Manus eyju eða í Nauru, en aðbúnaður í þeim hefur verið harðlega gagnrýndur eins 

og betur verður fjallað um síðar. Ef þeir fá síðan stöðu sína viðurkennda sem 

flóttamenn bíður þeirra líf á allt öðrum stað en þeir höfðu hugsað sér og þar sem 

tækifæri eru ekki þau sömu til betra lífs. 

 Áður en fjallað verður um aðbúnað flóttamanna á Manus eyju og á Nauru mun 

hins vegar vera fjallað um aðbúnað þeirra flóttamanna sem komast til Ástralíu og 

hvaða aðferðir áströlsk stjórnvöld hafa notað í viðleitni sinni við að minnka straum 

flóttamanna.  

 

4.3 Flóttamannabúðir í Ástralíu og vegabréfsáritanir 
 

Eins og áður segir þurfa allir þeir sem koma án gilds vegabréfs til Ástralíu að dvelja 

einhvern tíma í flóttamannabúðum. Flestar búðirnar eru lokaðar, sem þýðir að 

flóttamennirnir eru ekki frjálsir ferða sinna heldur eru í raun og veru í haldi í 

ótakmarkaðan tíma. Innflytjendalög (e. Migration Act) í Ástralíu taka því ekkert tillit til 

aðstæðna einstakra flóttamanna sem geta verið æði misjafnar heldur eru allir settir í 

undir sama hatt og látnir bíða örlaga sinna við sömu aðstæður. Að lokum fá þeir 

annað hvort stöðu sína sem flóttamenn viðurkennda og fá þar með rétt til dvalar í 

Ástralíu eða er vísað úr landi.28 Það er í sjálfu sér ekki óvenjulegt að ríki vilji halda 

þeim sem sækja um hæli á tilteknum stað, það auðveldar öll samskipti og getur verið 

gott fyrir flóttamenn, þeir hitta aðra í sömu stöðu og geta átt auðveldara með að 

komast í samband við stjórnvöld. Það sem er sérstakt við hvernig Ástralía 

meðhöndlar flóttamenn er að ríkið setur þá í lokaðar flóttamannabúðir þar sem þeir 

gætu allt eins verið fangar, þeir hafa ekki rétt til þess að fara úr búðunum og geta 

þurft að dveljast þar í ótakmarkaðan tíma. Auk þess hafa áströlsk stjórnvöld verið 

harðlega gagnrýnd fyrir þá staðreynd að þeir sem dveljast í flóttamannabúðunum 

hafa ekki rétt á því að skjóta málum sínum fyrir dómstóla til þess að fá úr því skorið 
                                                        

27 Sama heimild, 7.  
28 Sama heimild, 8.  
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hvort það sé réttmætt að halda þeim föngum í flóttamannabúðum eða ekki.29 Þetta 

hefur oftar en ekki orðið til þess að flóttamennirnir, sem sitja fastir í 

flóttamannabúðunum, verða örvætingarfullir og óþreyjufullir eftir svari frá 

stjórnvöldum um hvort þeir fái stöðu sína sem flóttamenn uppfyllta. Við þessar 

aðstæður verður ofbeldi eins og áður segir mikið líklegra.  

 Stjórnvöld hafa undanfarin ár boðið upp á svokallaða vegabréfsáritun til að 

brúa bilið fyrir nokkra flóttamenn. Þá er flóttamönnum leyft að yfirgefa 

flóttamannabúðirnar og búa í samfélagi innfæddra á meðan umsókn þeirra er 

afgreidd. Hins vegar hafa þeir ekki rétt á því að vinna á meðan þeir eru handhafar 

þessarar vegabréfsáritunar og fá einungis lágmarks hjálp við húsnæðisleit og 

takmarkaða fjárhagslega aðstoð.30 Þannig passa stjórnvöld upp á að flóttamenn 

aðlagist ekki samfélaginu nema að takmörkuðu leyti á meðan umsókn þeirra um hæli 

liggur enn á borði stjórnvalda. Með því að hafa ekki rétt til að vinna og fá einungis litla 

fjárhagslega aðstoð eru stjórnvöld í raun að neyða flóttamenn til þess að lifa í fátækt, 

eða vinna ólöglega.  

 Þeir sem koma ólöglega sjóleiðina til Ástralíu, sækja um hæli í Ástralíu og 

teljast vera flóttamenn stendur til boða tímabundin vegabréfsáritun til þriggja ára. Það 

hins vegar eru ströng skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að öðlast þessa 

vegabréfsáritun. Eins og áður segir þarf sá sem sækir um hæli í Ástralíu að falla undir 

hina þröngu skilgreiningu flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna auk þess sem 

hann þarf að hafa sótt um vernd í þeim löndum sem hann ferðaðist til áður en hann 

kom til Ástralíu. Hins vegar er tekið tillit til þess þótt ekki hafi verið sótt um hæli 

annars staðar ef líkurnar á að vera sendur til baka frá því landi eða að verða fyrir 

mismunun þar eru taldnar miklar.31 Hin tímabundna vegabréfsáritun er hins vegar 

langt frá því að vera fullkomin. Fyrir utan það að vera einungis til þriggja ára hafa 

handhafar hennar ekki sömu réttindi og aðrir íbúar Ástralíu. Þeim stendur til dæmis 

ekki til boða að sameinast fjölskyldu sinni, sem þýðir að ef einn einstaklingur úr 

fjölskyldu sækir um hæli í Ástralíu og fær það getur fjölskylda hans ekki komið til 

hans og fengið hæli í ríkinu. Vegabréfsáritunin kveður einnig á um að þeir sem eru 

handhafar hennar geta ekki ferðast frá Ástralíu og komið aftur, svo ef handhafi 

                                                        
29 Sama heimild, 9.  
30 Sama heimild, 16.  
31 Andreas Schloenhardt, „Detterence, detention and denial: Asylum seekers in Australia," 58. 
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tímabundinnar vegabréfsáritunar fer frá ríkinu er honum ekki leyft að snúa aftur.32 

Allar þær takmarkanir sem vegabréfsáritunin felur í sér er augljóslega í takti við 

tilraunir stjórnvalda við að takmarka fjölda þeirra sem koma ólöglega til ríkisins og 

sækja um hæli. Með því að koma í veg fyrir fjölskyldusameiningar tekst stjórnvöldum 

að fækka mjög þeim flóttamönnum sem myndu annars koma til ríkisins. Auk þess 

taka stjórnvöld ferðafrelsi af þeim sem öðlast tímabundna vegabréfsáritun, sem gerir 

flóttamönnum aftur erfitt fyrir þar sem þeir geta ekki heimsótt fjölskyldur sínar í öðrum 

ríkjum, sem hafa ekki rétt á að sameinast þeim í Ástralíu. Þannig þurfa flóttamenn í 

raun og veru að yfirgefa fjölskyldur sínar og vini í því landi sem þeir töldu sig þurfa að 

flýja frá til þess eins að dúsa í flóttamannabúðum, fá þriggja ára vegabréfsáritun sem 

svo þarf að endurnýja og þurfa að sætta sig við að vera ekki jafn réttháir og innfæddir 

íbúar Ástralíu. 

 

 

4.4 Afturrekstrarstefna ástralskra stjórnvalda (e. push backs) 
 

Eins og áður hefur komið fram leggja áströlsk stjórnvöld mikla áherslu á að koma í 

veg fyrir að flóttamenn komi til ríkisins með bátum. Þannig hefur aðgerð sem kallast 

Operation Sovereign Borders stuðlað að því að fækka mjög þeim sem ferðast 

ólöglega sjóleiðina til Ástralíu. Hins vegar hefur framkvæmd aðgerðinnar verið mjög 

óljós og umdeild þar sem stjórnvöld hafa lagt áherslu á að halda smáatriðum hennar 

leyndum og reynt að koma í veg fyrir alla umræðu um hana.33 Þannig hefur það 

reynst ansi erfitt að rannsaka bæði hvernig aðgerðinni er framfylgt og einnig hvort 

hún standist alþjóðalög.  

 Operation Sovereign Borders var sett á laggirnar af þáverandi ríkisstjórn Tony 

Abbott árið 2013. Fram að þeim tíma hafði bátum sem fluttu fólk frá Indónesíu og 

öðrum stöðum í Asíu til Ástralíu fjölgað mikið. Eitt af kosningaloforðum Abbott var 

einmitt að stoppa bátana og eftir að hann var kosinn hófst ríkisstjórn hans handa við 

að gera þá afturreka (e. push backs). Eins og áður segir er erfitt að rannsaka í 

smáatriðum hvað fer fram þegar bátarnir eru stoppaðir, en stefnan er í mjög 

                                                        
32 Sama heimild, 59. 
33 Natalie Klein, „Assessing Australia's Push Back the Boats Policy Under International Law: Legality 
and Accountability for Maritime Interceptions of Irregular Migrants," 415. 
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einfölduðu máli sú að komið er í veg fyrir það á vegum ástralskra stjórnvalda að 

bátarnir komist til Ástralíu. Sögusagnir eru meðal annars uppi um að flóttamenn hafi 

verið fluttir í björgunarbáta og sendir aftur til Indónesíu, þaðan sem flestir þeirra 

leggja af stað til Ástralíu.34 Þannig má fullyrða að ríkisstjórn Tony Abbott hafi tekið 

enn harðar á málefnum flóttamanna sem koma ólöglega sjóleiðina til Ástralíu en 

forverar hennar. Einnig segir það nokkuð til um viðhorf almennings til málefna 

flóttamanna í Ástralíu að Abbot hafi komist til valda þar sem eitt helsta kosningaloforð 

Abbott var einmitt að stoppa báta fulla af flóttamönnum og koma í veg fyrir að þeir 

kæmust til Ástralíu. Enda taldi Abbott sig hafa fullt umboð til þess að ráðast í hinar 

mjög svo umdeildu aðgerðir varðandi flóttamenn sem ríkisstjórn hans tók sér fyrir 

hendur.  

Innan landhelgi Ástralíu hafa stjórnvöld rétt á því að framfylgja eigin lögum um 

hin ýmsu málefni, þar á meðal um ólöglega fólksflutninga. Þannig geta stjórnvöld 

stoppað báta og handtekið þá einstaklinga sem eru um borð eða dregið bátana aftur 

út úr landhelgi sinni og komið í veg fyrir að þeir komist þangað aftur, þá jafnvel aftur 

til þess ríkis sem þeir komu frá.35 Hins vegar er álitamál hvort Ástralía bíði þangað til 

bátar komist inn í landhelgi ríkisins eða reyni að bregðast fyrr við og koma í veg fyrir 

að þeir komist alla leið. Eins og margt annað við Operation Sovereign Borders er 

erfitt að afla sér upplýsinga um nákvæmlega hvar, hvernig og hvenær áströlsk 

stjórnvöld stöðva báta og draga þá til baka. Samkvæmt hafréttarlögum er mikilvægt 

að vita hvar farkostur er staðsettur til þess að geta greint hvaða réttindi og skyldur 

öðrum ríkjum er skylt að fylgja. Ástralía má samkvæmt hafréttarlögum hafa afskipti af 

farkostum innan efnahagslögsögu ríkisins (e. contiguous zone), allt að 24 sjómílum 

frá landi, til þess að koma í veg fyrir brot gegn tollalögum og lögum um fólksflutninga 

innan landhelgi ríkisins. Áströlsk stjórnvöld hafa nýtt sér þessa heimild og hafa því 

staðfest að hafa stöðvað báta sem stunda ólöglega fólksflutninga innan 

efnahagslögsögu ríkisins.36 Með því að leggja svo mikla áherslu á að stöðva bátana 

á hafi úti hefur áströlskum stjórnvöldum tekist að fækka þeim mjög sem sækja um 

hæli í ríkinu. Hins vegar hefur þessi stefna stjórnvalda orðið fyrir mikilli gagnrýni þar 

sem hún er oft talin ómannúðleg. Þó ekki eigi allir rétt á að fá stöðu flóttamanns er 

oftast einhver ástæða fyrir því að fólk leggur upp í hættulega sjóferð í leit að betra lífi. 
                                                        

34 Sama heimild, 415. 
35 Sama heimild, 419. 
36 Sama heimild, 420. 
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Það að vera annað hvort dreginn burt frá landi á vegum ástralskra stjórnvalda eða 

settur í björgunarbát og sendur aftur til þess ríkis sem þú lagðir af stað frá, í flestum 

tilfellum Indónesíu, hefur verið harðlega gagnrýnt.  

 Meðal þeirra spurninga sem hafa vaknað í þessu samhengi eru hvort það að 

skila fólki aftur til Indónesíu sé í raun að skila fólki aftur í öruggt umhverfi og hvort 

mannréttindi fólks séu virt þar. Ef einhver segist vera flóttamaður á hann rétt á því að 

sú fullyrðing sé metin á grundvelli flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna, og ef 

viðkomandi er talinn uppfylla skilyrði flóttamannasamningsins á hann rétt á vernd. Í 

því felst meðal annars meginreglan um að vísa fólki ekki aftur þangað sem líf þess 

eða frelsi kann að vera í hættu (e. non-refoulement). Ein stærsta spurningin fyrir 

áströlsk stjórnvöld er hvenær þau telja sig þurfa að fylgja þessari reglu, og hvenær og 

hvar stjórnvöld þurfi að meta hvort einhver teljist vera flóttamaður samkvæmt 

flóttamannasamningum. Áströlsk stjórnvöld hafa haldið því fram að meginreglan um 

að vísa fólki ekki aftur þangað sem líf þess eða frelsi kann að vera í hættu eigi ekki 

við innan efnahagslögsögu Ástralíu. Nokkuð óljóst er hvort þessi meginregla gildi 

utan landhelgi ríkja, en ef svo er gætu áströlsk stjórnvöld haldið því fram að þau brjóti 

ekki gegn henni þar sem fólk sem ferðist sjóleiðina til Ástralíu frá Indónesíu séu ekki 

indónesískir ríkisborgarar. Þannig gætu áströlsk stjórnvöld sagt að jafnvel þó þeir 

sem reyni að komast til Ástralíu á bátum séu flóttamenn, brjóti stjórnvöld ekki á 

meginreglunni um að vísa fólki ekki aftur þangað þar sem líf þess eða frelsi kann að 

vera í hættu. Flóttamönnum sé ekki skilað aftur í hættulegar aðstæður þar sem 

Indónesía hefur verið skilgreind sem sem öruggt ríki og sé þar að auki ekki ríkið þar 

sem þeir hafi verið ofsóttir. Hins vegar hefur Indónesía verið harðlega gagnrýnd fyrir 

meðferð sína á hælisleitendum, en ríkið er sagt brjóta á mannréttindum þeirra.37  

 Þó margt sé óljóst við stefnu ástralskra stjórnvalda þegar bátar eru fjarlægðir 

er nokkuð augljóst að sú gagnrýni sem áströlsk stjórnvöld hafa orðið fyrir vegna 

meðferðar þeirra á fólki sem reynir að fara sjóleiðina til Ástralíu er að miklu leyti 

skiljanleg. Það er ekki í takti við vestrænar hugmyndir um mannréttindi og vernd gegn 

ofsóknum að senda fólk til baka í aðstæður sem það getur ekki hugsað sér að búa 

við. Hins vegar er það ekki svo að allir bátar sem eru stöðvaðir séu sendir til baka, 

heldur fá sumir þeirra sem innihalda mögulega flóttamenn að halda för sinni áfram. 

                                                        
37 Natalie Klein, „Assessing Australia's Push Back the Boats Policy Under International Law: Legality 
and Accountability for Maritime Interceptions of Irregular Migrants," 432. 
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Það er hins vegar svo að ekki er sjálfgefið að flóttamennirnir fái hæli í Ástralíu, heldur 

sjá stjórnvöld til þess að áfangastaður þeirra verði allt annar.  

 

4.5 Flóttamannabúðir í þriðja ríki 
 

Samkvæmt alþjóðalögum er löglegt að úrvinnsla umsókna um hæli fari fram í þriðja 

ríki, og Ástralía hefur nýtt sér þessa heimild til hins ítrasta. Hins vegar er það ekki svo 

að með því að flytja flóttamenn til þriðja ríkis séu áströlsk stjórnvöld laus allra mála. 

Stjórnvöld hafa skyldur gagnvart flóttamönnum sem þau ákveða að flytja til þriðja 

ríkis, þar á meðal að sjá til þess að mannréttindi þeirra séu virt og að öryggi þeirra sé 

tryggt.38 Frá árinu 2013 hafa allir þeir hælisleitendur, sem hafa reynst vera 

flóttamenn, og hafa gert tilraun til að komast sjóleiðina til Ástralíu verið sendir í 

flóttamannabúðir á Manus eyju eða til Nauru. Þar hefur umsókn þeirra verið tekin til 

skoðunar, og ef þeir reynast flóttamenn er þeim boðið hæli í þessum ríkjum - en ekki í 

Ástralíu.  

 Áströlsk stjórnvöld hafa orðið fyrir mikilli gagnrýni alþjóðasamfélagsins, og þá 

ekki síst fyrir það að vera ríkt og þróað ríki sem hafi stundað það að flytja alla þá sem 

koma sjóleiðina til ríkisins til nágrannaríkis (Papúa Nýju-Gíneu eða Nauru) sem er 

töluvert vanþróaðra og á nú þegar í erfiðleikum með að sjá eigin ríkisborgurum fyrir 

mannsæmandi lífsgæðum. Það er hins vegar nokkuð áhugavert að þeir sem sækja 

um hæli þegar þeir koma til ríkisins með flugi eru ekki sendir til þriðja ríkis.39 Ástæðan 

er sú að þeir sem koma með flugi hafa í lang flestum tilfellum gilt vegabréf og hafa 

þar að auki orðið sér úti um vegabréfsáritun til þess að komast inn í Ástralíu. Hins 

vegar hafa flóttamenn á bátum oft ekki fjárráð til þess að kaupa sér dýrar flugferðir, 

og eru oft hreinlega ekki í aðstöðu til þess að geta framvísað vegabréfi eða 

vegabréfsáritun. Þess vegna er ekki erfitt að lesa út úr stefnu Ástralíu að hún gangi út 

á að koma í veg fyrir að flóttamenn komist alla leið til ríkisins, í það minnsta þeir 

efnaminni.  

                                                        
38 Australian Human Rights Commission, Asylum seekers, refugees and human rights: Snapshot 
Report 19.  
39 Sara Davies, „Protect or Deter? The Expert Panel on Asylum Seekers in Australia,“ Social 
Alternatives 32.2 (2013): 28. 
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Í flóttamannabúðunum, bæði á Manus eyju og Nauru, hafa aðstæður flóttamanna 

verið harðlega gagnrýndar. Hins vegar hvílir mikil leynd yfir búðunum og erfitt hefur 

reynst að rannsaka aðbúnað þeirra sem þar dveljast. Frásagnir hafa hins vegar borist 

bæði frá Manus eyju og Nauru um hvernig flóttamenn hafa reynt að skaða sjálfa sig 

og fremja sjálfsmorð. Auk þess hafa borist frásagnir af nauðgunartilraunum og slæmri 

meðferð á flóttamönnum á Manus eyju.40 Það er því nokkuð ljóst að ef satt reynist 

hefur Ástralíu ekki tekist að fullnægja skyldum sínum, að sjá flóttamönnunum fyrir 

öruggu umhverfi þar sem mannréttindi þeirra eru virt.  

 Alvarlegasta dæmið um þetta er án efa uppþotin sem urðu í 

flóttamannabúðum á Manus eyju í febrúar árið 2014. Þá var einn hælisleitandi myrtur 

og yfir 70 slösuðust eftir að innfæddir réðust inn í flóttamannabúðirnar. Aðdragandi 

uppþotanna voru þau að þeim sem haldið var í flóttamannabúðunum var tjáð að þeir 

ættu engan möguleika á að fá hæli í Ástralíu. Fréttirnar fóru illa í hælisleitendurna þar 

sem óánægjan stigmagnaðist og leiddi að lokum til uppþota, sem áttu sér svo 

blóðugan endi eins og áður segir.41  

 Fljótlega eftir uppþotin hófust rannsóknir á vegum Sameinuðu þjóðanna á því 

hvort stefna Ástralíu bryti í bága við alþjóðalög. Svo fór að Ástralía var talin brjóta 

gegn samningnum gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu (e. Convention Against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Skýrsla Sameinuðu þjóðanna 

leiddi í ljós að það að halda flóttamönnum ótímabundið, slæmur aðbúnaður þeirra, 

ofbeldi og skortur á vernd fyrir berskjaldaða einstaklinga innan flóttamannabúðanna 

væri allt brot á samningnum.42 Ástralía er þar með komin í nokkuð óvinsælan hóp 

ríkja sem gerast brotleg við samninginn, en það er með nokkurri vissu hægt að 

fullyrða að ríkið vilji ekki teljast til þess hóps. Tony Abbott, þáverandi 

forsætisráðherra, brást mjög illa við skýrslu Sameinuðu þjóðanna og sagði 

Sameinuðu þjóðirnar ættu frekar að hrósa Áströlum fyrir að koma í veg fyrir 

                                                        
40 Australian Human Rights Commission, Asylum seekers, refugees and human rights: Snapshot 
Report, 21.  
41 Helen Davidson og Oliver Laughland, „Manus Island asylum seekers seriously injured in unrest as 
fences breached". The Guardian, http://www.theguardian.com/world/2014/feb/18/manus-island-
asylum-seekers-seriously-injured-in-unrest-as-fences-breached (sótt 2. október 2015). 
42 UN General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 6. mars 2015. 
http://static.guim.co.uk/ni/1425873116713/Mendez-report.pdf 
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hættulega, og ólöglega, fólksflutninga sjóleiðina til Ástralíu. Jafnframt sagði hann 

Ástrali vera orðna mjög þreytta á því að hlusta á skammir Sameinuðu þjóðanna.43 Úr 

orðum Abbott má lesa að Áströlum finnist hreint ekki gott að vera settir á sama stall 

og mörg ríki sem hafa slæmt orðspor í mannréttindamálum þar sem þeir líta á 

Ástralíu sem frjálslynt og opið land, þar sem vestræn gildi eru í hávegum höfð. Hins 

vegar er engin uppgjöf í orðum hans, stefnunni verði ekki breytt. Undir stjórn Abbott 

var stefna í málefnum þeirra sem koma ólöglega til ríkisins hert til muna og verður 

fróðlegt að fylgjast með hvernig eftirmaður hans, Malcolm Turnbull, hyggst taka á 

málefnum flóttamanna. En í ljósi sögunnar teljast líkurnar á því að miklar breytingar 

verði á stefnu Ástralíu ansi litlar.  

 

5 Stefna Þýskalands í málefnum flóttamanna 

 

5.1 Sögulegt ágrip 
 

Til þess að skilja stefnu Þýskalands í þeim flóttamannavanda sem myndast hefur að 

miklu leyti eftir langvinna borgarastyrjöld í Sýrlandi og upplausn í Írak er nauðsynlegt 

að skoða aðeins söguna. Saga Þýskalands er nokkuð einstök, ríkið hefur farið frá því 

að bera mikla ábyrgð á seinni heimstyrjöldinni og vera skipt upp í tvö ríki í kjölfarið, í 

að sameinast á ný og verða friðsælt og nokkuð voldugt sambandsríki. Þýskaland 

hefur hins vegar í ljósi sögunnar ekki viljað taka við leiðtogahlutverki í Evrópu þar 

sem stjórnvöld þar í landi hafa verið mjög meðvituð um söguna og vilja gera allt í sínu 

valdi til þess að koma í veg fyrir að nokkuð henni um líkt endurtaki sig. Hins vegar 

verður ekki um það deilt að Þýskaland hefur tekið að sér forystuhlutverk í málefnum 

flóttamanna í Evrópu. Þannig hefur Þýskaland farið frá því að bera höfuðábyrgð á 

einhverjum mesta flóttamannastraumi sögunnar í seinni heimsstyrjöldinni og kjölfar 

hennar í að vera tilbúið að taka á móti og hjálpa flóttamönnum í stærsta 

flóttamannavanda alþjóðasamfélagsins eftir seinni heimsstyrjöldina.  

                                                        
43 Danuta Kozaki, „Abbot says Australians 'sick of being lectured to by the UN' after scathing report on 
asylum policies,“ ABC News Online, http://www.abc.net.au/news/2015-03-09/tony-abbott-hits-out-
united-nations-asylum-report/6289892 (sótt 3. október 2015). 
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 Þýskaland er stórt og fjölmennt ríki og á landamæri að fjölda ríkja. Ríkið býr 

því ekki við einangrun líkt og Ástralía og flutningar fólks yfir landamæri þess mun 

algengari. Einnig er Þýskaland í Evrópusambandinu og aðili að Schengen 

samstarfinu, sem felur í sér samstarf við önnur ríki innan Evrópu um hin ýmsu 

málefni, þar á meðal málefni flóttamanna og ytri landamæri - en landfræðilega er 

Þýskaland umkringt löndum sem eiga aðild að Schengensamstarfinu.  

 

5.2 Stefna Þýskalands varðandi flóttamenn 
 
Í grein 16a í þýsku stjórnarskránni segir að „einstaklingar ofsóttir á pólitískum 

forsendum skuli eiga rétt á hæli.“44 Þannig eru þýsk stjórnvöld bæði bundin af 

stjórnarskránnni og flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna til þess að veita þeim 

hæli sem teljast vera flóttamenn samkvæmt flóttamannasamningnum. Eftir að 

straumur flóttamanna til Evrópu frá bæði Mið-Austurlöndum og Afríku varð næstum 

óbærilegur sumarið 2015 ákváðu þýsk stjórnvöld að opna landamæri sín fyrir 

flóttamönnum og sögðust vera tilbúin að taka við um það bil 800.000 flóttamönnum á 

árinu.45 Þýskaland hefur þannig verið tilbúið til að taka á móti mun meiri fjölda 

flóttamanna en önnur ríki í Evrópu og hefur þessi afstaða haft mikil áhrif að að breyta 

ímynd ríkisins til hins betra.  

 Í raun voru stjórnvöld Evrópuríkja ekki undirbúin undir þann gífurlega fjölda 

flóttamanna sem hefur lagt upp í hættulega langferð til Evrópu í leit að öruggu 

umhverfi þar sem líf þeirra er ekki í hættu og mannrétti þeirra eru virt. Þó þýsk 

stjórnvöld hefðu gert ráð fyrir að 450.000 manns myndu sækja um hæli í ríkinu á 

árinu 2015, helmingi fleiri en árinu áður, þá þurftu þau að breyta stefnu sinni og búast 

nú við að taka við áðurnefndum 800.000 flóttamönnum. Þannig hefur 

flóttamannavandinn ýtt til hliðar þeim vandamálum sem bæði efnahagsástandið í 

Grikklandi og stríðsátök í Úkraínu hafa valdið Evrópu, að minnsta kosti tímabundið. 

                                                        
44 Grundgesetz für die Bundersrepublik Deutschland, 1949. 
45 Henry Chu, „Germany's open-door policy in migrant crisis casts nation in a new light,“ LA Times, 
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-germany-migrant-help-20150907-story.html (sótt 17. 
október 2015).  
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Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hefur sagt að flóttamannavandinn muni verða 

langvarandi vandamál í Evrópu þar sem engar einfaldar lausnir séu í augnsýn.46 

Þýskaland, sem er í miðri Evrópu, hefur orðið að lokatakmarki flestra 

flóttamanna sem koma til Evrópu þar sem ríkið hefur, eins og áður segir opnað 

landamæri sín. Hins vegar bíður þeirra langt og strangt ferðalag, sem er fullt af 

hindrunum. Þýskaland er frjálslynt og vestrænt ríki sem getur boðið íbúum sínum upp 

á friðsælt umhverfi, eitthvað sem stríðshrjáðir flóttamenn þrá. Auk Þýskalands hafa 

margir flóttamenn flykkst til Svíþjóðar, af svipuðum ástæðum. Þessi tvö ríki fengu 

þannig um 40% umsókna um hæli allra þeirra sem sóttu um hæli innan 

Evrópusambandsins árið 2014.47 Þó Þýskaland sé stórt og fjölmennt ríki hefur hin 

gífurlega aukning á umsóknum um hæli tekið sinn toll.  

 Ein ástæða þess að þýsk stjórnvöld eru eins tilbúin til að taka á móti stórum 

hluta flóttamanna og raun ber vitni gæti átt sér einfalda skýringu. Staðreyndin er sú 

að þýska þjóðin er að eldast og fleiri deyja en fæðast. Þýskar fjölskyldur eignast því 

ekki nógu mörg börn til þess að halda í við þá þörf á mannafla sem ríkið þarfnast til 

þess að viðhalda fólksfjöldanum. Meðal annars af þessari ástæðu hafa stjórnvöld 

verið tilbúin að taka á móti innflytjendum og nú flóttamönnum.48 

 

5.3 Kvóti og landamæragæsla 
 

Þó Þýskaland sé stórt og fjölmennt ríki hefur hinn mikla aukning á umsóknum um 

hæli í ríkinu tekið sinn toll. Kerfið einfaldlega ræður ekki við þann gífurlega fjölda sem 

hefur sótt um hæli, bæði frá stríðshrjáðum löndum en einnig frá öðrum ríkjum í 

Evrópu - en betur verið fjallað um það málefni síðar. Þýskaland er, eins og áður segir, 

sambandsríki og hefur tekið upp einhverskonar kvótakerfi þar sem flóttamönnum er 

deilt á milli hinna 16 ríkja Þýskalands samkvæmt formúlu sem tekur tillit til skatttekna 

                                                        
46 The Economist, „Germany, the EU country which takes in the most asylum seekers, is straining: 
Wanting the burden shared,“ The Economist, http://www.economist.com/news/europe/21661941-
wanting-burden-shared-germany-eu-country-which-takes-most-asylum-seekers-straining (sótt 17. 
október 2015). 
47 Sama heimild. 
48 Geir Moulson, „Germay refugee welcome contrasts with cold reception in the '90s,“ Business 
Insider, http://www.businessinsider.com/ap-german-refugee-welcome-contrasts-with-cold-reception-in-
90s-2015-9#ixzz3lQ2gMpD (sótt 17. október 2015).  
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og mannfjölda.49 Þar sem Þýskaland er mjög áhrifamikið innan Evrópusambandsins 

hefur ríkið beitt sér fyrir því að tekið verði upp svipað kvótakerfi þar sem 

flóttamönnum er deilt á milli ríkja Evrópusambandsins. Fjöldi þeirra flóttamanna sem 

hvert ríki þarf að taka samkvæmt tillögunni fer þá eftir stærð ríksins, hagkerfis þess 

auk fleiri þátta. Tillagan hefur ekki fallið vel í kramið meðal margra ríkja í Austur-

Evrópu þar sem mikill straumur flóttamanna fer í gegnum á leið sinni til ríkja Vestur-

Evrópu.50 Með því að dreifa flóttamönnum milli ríkja Evrópusambandsins mætti leysa 

úr þeirri miklu ringulreið sem ríkt hefur í Evrópu þar sem flóttamenn bíða milli vonar 

og ótta eftir að fá hæli en ríki Evrópu eiga í mestu vandræðum með að hafa stjórn á 

hinum mikla fjölda flóttamanna sem reynir að komast yfir landamæri ríkjanna á degi 

hverjum. Kvóti af þessu tagi myndi létta á þeim ríkjum sem hafa fengið flestar 

umsóknir um hæli og þeim ríkjum þar sem flestir flóttamenn fara í gegnum á leið sinni 

til þess ríkis sem þeir hyggjast sækja um hæli. 

 Mikið álag hefur verið á landamærum margra ríkja í Evrópu þar sem stórir 

hópar flóttamanna reyna að fara um. Álagið er vissulega mismikið, en mest hefur það 

verið í þeim ríkjum sem fara þarf um til að komast til Þýskalands auk Þýskalands 

sjálfs. Ríkin hafa brugðist mismunandi við, allt frá því að loka landamærum sínum 

algerlega og til þess að halda þeim opnum og leyfa flóttamönnum að fara óhindrað í 

gegn. Þýskaland hélt sig í fyrstu við seinni stefnuna, þ.e. að hleypa flóttamönnum 

óhindrað inn fyrir landamæri sín. Fljótlega varð stjórnvöldum þó ljóst að þau réðu ekki 

við þann gífurlega fjölda sem streymdi yfir landamærin og því yrðu þau að reyna að 

stemma stigu við honum. Þýsk stjórnvöld ákváðu því að koma á landamæragæslu 

við landamæri sín að Austurríki að nýju, þaðan sem flestir flóttamenn koma til 

Þýskalands. Í Þýskalandi er þungamiðja Schengen samstarfsins þar sem ríkið á 

landamæri að níu öðrum ríkjum sem taka einnig þátt í Schengen samstarfinu. 

Schengen samstarfið gengur í mjög einfölduðu máli út á frjálsar ferðir einstaklinga yfir 

landamæri þeirra ríkja sem eru aðilar að Schengen eftir að viðkomandi einstaklingur 

er kominn inn fyrir ytri landamæri Schengensamstarfsins. Með því að koma á 

landamæragæslu við landamæri sín að Austurríki gæti Þýskaland sett Schengen 

                                                        
49 The Economist, „Germany, the EU country which takes in the most asylum seekers, is straining: 
Wanting the burden shared,“ The Economist. 
50 Heiner Keisel, „Overview of German and European asylum policy,“ Deutsche Welle, 
http://www.dw.com/en/overview-of-german-and-european-asylum-policy/a-18045481 (sótt 18. október 
2015).  
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samstarfið í uppnám vegna þess að ef Þýskaland tekur ekki fullan þátt í samstarfinu 

gæti það fallið um sjálft sig.51 Hins vegar felur aukin landamæragæsla Þýskalands 

ekki í sér að koma í veg fyrir að flóttamenn komi til ríkisins, stefna stjórnvalda um að 

taka á móti eins mörgum og kerfið ræður við hefur ekki breyst. Hins vegar eru 

takmörk fyrir því hversu mörgum stjórnvöld ráða við að taka á móti og þess vegna 

hafa stjórnvöld lagt áherslu á kvótakerfið í þeim tilgangi að losa um hina miklu flækju 

sem stríður straumur flóttamanna til Evrópu frá stríðshrjáðum ríkjum hefur skapað.  

 Það er hins vegar ekki svo að allir sem sæki um hæli í Þýskalandi fái hæli, 

heldur hafa stjórnvöld ákveðið að hælisleitendur frá ákveðnum ríkjum, þar sem 

neyðin er talin stærst, gangi framar öðrum hælisleitendum. Þeir hælisleitendur sem 

koma frá ríkjum sem stjórnvöld flokka sem „örugg ríki“ eiga í raun afar litla möguleika 

á að fá hæli í Þýskalandi, eins og nánar verður fjallað um í næsta kafla.  

 

5.4 Flóttamenn frá „öruggum ríkjum“ 
 
Ein ástæða þess að þýska kerfinu gengur verr að yfirfara umsóknir um hæli en ella er 

sú að margar hælisumsóknir hafa komið frá þegnum ríkja Balkansskagans sem 

hægja mjög á ferlinu. Meira en 40% umsókna um hæli árið 2015 komu Serbíu, 

Makedóníu, Kósovó, Albaníu og Bosníu og Herzegóvínu. Ein helsta ástæðan fyrir 

þessum mikla fjölda hælisumsókna eru ónóg atvinnutækifæri heima fyrir og fátækt 

sem af því hlýst.52 Það er í raun ósköp skiljanlegt að ríkisborgarar þessara ríkja sæki 

um hæli í Þýskalandi sem er eitt stærsta efnahagsveldi Evrópu, þar sem 

atvinnuframboð er mikið og eftirspurn eftir erlendu vinnuafli sömuleiðis. Tækfærin 

heima fyrir eru ekki nægjanleg og því sjá þeir sem sækja um hæli í Þýskalandi fram á 

betri framtíð fyrir sig og sína þar en í heimalandi sínu. Eftir að mikill fjöldi flóttamanna 

frá stríðshrjáðum svæðum í Sýrlandi og Írak, auk fleirri stríðshrjáðra ríkja í heiminum, 

tóku að streyma til Evrópu - og þá ekki síst til Þýskalands, hefur fjöldi umsókna um 

                                                        
51 Ian Traynor, „Germany border crackdown deals blow to Schengen system,“ The Guardian, 
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/13/germany-border-crackdown-deals-blow-to-schengen-
system (sótt 18. október 2015). 
52 Susanne Koelbl, Katrin Kuntz og Walter Mayr, „Mass Migration: What Is Driving the Balkan 
Exodus?“ Der Spiegel, http://www.spiegel.de/international/europe/western-balkan-exodus-puts-
pressure-on-germany-and-eu-a-1049274.html (sótt 7. nóvember 2015). 
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hæli hins vegar orðið allt of mikill fyrir þær stofnanir sem sjá um að yfirfara 

umsóknirnar og skera úr um hvort veita beri þeim hæli.  

 Samkvæmt skilgreiningu bæði þýskra stjórnvalda og alþjóðastofnana teljast 

Serbía, Makedónía, Kósovó, Albanía, Svartfjallaland og Bosnía og Herzegóvína vera 

„örugg ríki“ sem þýðir að þeir sem sækja um hæli í Þýskalandi frá þessum ríkjum eiga 

ekki á hættu að vera ofsóttir og eru ekki að flýja stríðsátök. Þeir falla af þessum 

sökum ekki undir ákvæði stjórnarskrár Þýskalands í grein 16a. og ekki heldur undir 

ákvæði flóttamannasáttmálans. Fátækt er ekki nægjanleg ástæða til þess að réttlæta 

veitingu hælis og þess vegna er miklum meirihluta umsókna frá þessum ríkjum 

hafnað. Hins vegar er staðreyndin sú að umsóknum frá þessum ríkjum fækkar ekkert, 

þrátt fyrir að meirihluta þeirra sé hafnað. Þess vegna hafa sum ríki Þýskalands 

ákveðið að reyna að bregðast við vandanum. Ríkisstjóri Bæjaralands, Horst Seehofer 

tilkynnti sumarið 2015 áætlanir um að koma á fót sérstökum móttökumiðstöðum sem 

eiga að hafa það hlutverk í raun að hafna hælisumsóknum frá ríkjum Balkanskagans 

nær undantekninglaust. Þessi ákvörðun hefur reynst ansi umdeild þar sem Seehofer 

hefur verið gagnrýndur fyrir að koma á fót brottvísunarbúðum (e. deportation camps) 

við landamærin.53 Í raun mætti líkja hugmyndum ríkisstjórans við afturrekstrarstefnu 

ástralskra stjórnvalda, þar sem stefna ríkisstjórans á margt sameignlegt með 

afturrekstrarstefnunni, en meðal annars ganga þær báðar út á að flytja flóttamennina 

aftur til þess ríkis sem þeir komu upphaflega frá. Í Þýskalandi eiga 

brottvísunarbúðirnar þannig að stuðla að því að auka fælingamátt gegn því að 

einstaklingar frá ákveðnum ríkjum, sem stjórnvöld skilgreina sem „örugg“ reyni að 

sækja um hæli í Þýskalandi. Eins og fyrrnefnt dæmi sýnir stendur Þýskaland frammi 

fyrir margþættum vanda við að yfirfara og ákveða hvort einstaklingur eigi rétt á hæli 

samkvæmt bæði flóttamannasamningnum og grein 16a. í þýsku stjórnarskránni.  

 Þjóðverjum hefur verið hrósað mikið fyrir að sýna flóttamönnum frá 

stríðshrjáðum löndum, þá ekki síst frá Sýrlandi, mikla samúð og hjálpsemi þar sem 

þeir séu að flýja hörmungar og stríð. Þar sem þeir sem sækja um hæli frá ríkjum 

Balkansskagans eru í flestum tilfellum ekki að flýja ofsóknir eða stríð, þá eru þeir 

mjög oft hunsaðir, bæði af þýska kerfinu og í opinberri umræðu. Hins vegar er rétt að 

nefna að margir þeir sem sækja um hæli í Þýskalandi frá ríkjum Balkanskagans eru 

                                                        
53 Sumi Somaskanda, „Germany Has a Refugee Problem, and the Problem is the Germans,“ Foreign 
Policy, http://foreignpolicy.com/2015/08/07/germany-refugees-asylum-seekers-arson-violence-
unlwecome/ (sótt 15. október 2015).  
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af ættum Rómafólks, sem hefur átt erfitt uppdráttar um langa hríð í Evrópu.54 Það 

mætti færa rök fyrir því að Rómafólk hafi orðið fyrir ofsóknum í ýmsum ríkjum Evrópu, 

þar sem þeim er markvisst haldið frá samfélaginu og er ýtt langt út á jaðarinn. Þar að 

auki er rétt að nefna hlutverk Þýskalands á tímum nasista í ofsóknum og tilraunum 

þeirra til útrýmingar á Rómafólki. Í raun eru það einungis hópar líkt og Rómafólk og 

samkynhneigðir sem eiga einhvern möguleika á hæli, öðrum hópum er nánast 

undantekningalaust hafnað.55 Það er hins vegar að vissu leyti skiljanlegt að þýsk 

stjórnvöld vilji reyna að setja flóttamenn sem eru að flýja stríð og aðrar hörmungar í 

forgang þegar umsóknir eru yfirfarnar. Mikill fjöldi umsókna frá Balkanskaganum 

hefur því stíflað kerfið og nokkuð auðvelt er að skilja hvers vegna þýsk stjórnvöld vilja 

leita leiða til þess að losa um það að nýju. 

 

5.5 Ólík viðhorf til flóttamanna á 10. áratug 20. aldar og í dag 
 

Í ljósi sögunnar er hinn mikli vilji Þjóðverja til þess að taka á móti stórum hópum 

flóttamanna nokkuð einstakur. Eins og áður hefur verið nefnt báru þýsk stjórnvöld, 

þegar Nasistaflokkurinn var við völd, ábyrgð á einum mesta flóttamannastraumi 

heimssögunnar á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar. Á 10. áratugnum var Þýskaland 

sameinað á ný, og fékk hið nýja sambandsríki fljótlega að glíma við straum 

flóttamanna sem flúðu stríð og átök á Balkanskaganum. Það sem er áhugavert í ljósi 

viðbragða Þjóðverja við flóttamannavandanum sem Evrópa stendur frammi fyrir nú til 

dags eru hin neikvæðu viðbrögð sem flóttamennirnir frá Balkanskaganum mættu í 

Þýskalandi.56 Bæði stjórnmálamenn og stærstur hluti almennings í Þýskalandi hafa 

nú tekið flóttamönnum opnum örmum en á tímum átakanna á Balkanskaganum var 

því ekki eins farið. Þá reyndu stjórnmálamenn að herða allt regluverk í kringum 

veitingu hælis fyrir flóttamenn í þeim tilgangi að gera þeim erfiðara fyrir að fá stöðu 

sína sem flóttamenn viðurkennda, og þar að leiðandi rétt á hæli í Þýskalandi. Auk 

                                                        
54 Leonid Bershidsky, „Why Germany Welcomes Refugees,“ Bloomberg, 
http://www.bloombergview.com/articles/2015-09-09/why-germany-welcomes-refugees (sótt 15. 
október 2015).  
55 Susanne Koelbl, Katrin Kuntz og Walter Mayr, „Mass Migration: What Is Driving the Balkan 
Exodus?“ Der Spiegel.  
56 Geir Moulson, „Germay refugee welcome contrasts with cold reception in the '90s,“ Business 
Insider. 
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þess áttu hópar sem aðhylltust öfga hægristefnu auðveldara að ráðast gegn 

flóttamönnum með ýmsum leiðum. Alvarlegasta dæmið var líklegast þegar öfgahópar 

réðust gegn móttökumiðstöð fyrir flóttamenn með steinum og eldsprengjum á meðan 

áhorfendur fögnuðu. Að sjálfsögðu var það mikill minnihluti Þjóðverja sem glöddust 

yfir óförum flóttamannanna innan Þýskalands, en þó ýmsir vildu rétta þeim 

hjálparhönd stóð meirihluta íbúa á sama og settu sig lítið sem ekkert inn í málefni 

flóttamannanna.57 Þessu er öfugt farið nú þar sem stjórnmálamenn hafa lagt áherslu 

á nauðsyn þess fyrir þýsku þjóðina að taka á móti flóttamönnum, bæði til þess að 

uppfylla skyldu sína gagnvart fólki í neyð en einnig til þess að vinna á móti þeirri 

fólksfækkun sem blasir við Þjóðverjum. Sem dæmi um viðhorfsbreytingu Þjóðverja 

gagnvart flóttamönnum er sú staðreynd að í München þurfti lögreglan að biðja 

almenning um að hætta að gefa hluti til hjálpar flóttamönnunum. Ástæðan var 

einfaldlega sú að þá var lögreglan hætt að ráða við þann fjölda hluta sem var 

gefinn.58 Því er þó að sjálfsögðu ekki svo farið að allir séu sammála stefnu 

stjórnvalda í málefnum flóttamanna. Meðal annars hafa stjórnvöld verið gagnrýnd 

fyrir að skapa hvata fyrir flóttamenn til þess að koma til Þýskalands, og þar með setja 

Þýskaland í áðurnefnd vandræði, þar sem kerfið einfaldlega ræður ekki við þann 

fjölda umsókna fólks um hæli sem sótt hefur um. En auk þess auki það líkurnar á því 

að flóttamenn reyni að komast hina hættulegu leið til Þýskalands yfir Miðjarðarhafið, 

þar sem margir hafa týnt lífinu. Þannig sé vandinn ekki leystur með því að bjóða alla 

velkomna, heldur auki það einungis á vandann.  

 Öfgahópar hafa verið meira áberandi í austurhluta ríkisins þar sem ráðist hefur 

verið gegn móttökumiðstöðum fyrir flóttamenn og farið hefur verið í fjölmennar 

mótmælagöngur þar sem flóttamönnum hefur meðal annars verið mótmælt.59 Hins 

vegar hafa bæði stjórnmálamenn og almenningur fordæmt þessar aðgerðir harðlega 

og eftir stendur að meirihluti almennings er hlynntur því að taka á móti flóttamönnum. 

 Til þess að átta sig á því hvers vegna viðhorf til flóttamanna eru mismunandi 

milli landshluta í Þýskalandi er nauðsynlegt að þekkja til sögu ríkisins. Eins og áður 

                                                        
57 Sama heimild. 
58 Stephanie Ott, „Germany: 800,000 refugees - and then what?“ Al Jazeera, 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/09/germany-800000-refugees-
150909065445586.html (sótt 3. nóvember 2015). 
59 The Economist, „Germany, the EU country which takes in the most asylum seekers, is straining: 
Wanting the burden shared,“ The Economist.   
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segir var Þýskalandi skipt upp í tvö ríki eftir seinni heimstyrjöldina, Vestur-Þýskaland 

og Austur-Þýskaland. Ríkin tvö voru afar ólík þar sem ólík stjórnkerfi voru við lýði, og 

þar að leiðandi ólík viðhorf og gildi. Í Vestur-Þýskalandi voru vestræn gildi við lýði á 

meðan annars konar gildi og viðhorf, líkari þeim sem voru við lýði í Sovétríkjunum 

þróuðust í Austur-Þýskalandi. Enn eimir af þeim áhrifum þeirra gilda og viðmiða sem 

voru við lýði í austurhluta ríkisins, jafnvel eftir sameiningu ríkisins. Þetta hefur meðal 

annars leitt af sér aukna tortryggni gagnvart flóttamönnum í austurhlutanum.   

 Þýskaland hefur breytt viðhorfum sínum til flóttamanna gríðarlega mikið á 

stuttum tíma og hefur þar með líka tekist að auka hróður sinn í alþjóðasamfélaginu. 

Nokkuð ljóst ætti að vera að Þýskaland mun halda áfram að fara með 

leiðtogahlutverk í málefnum flóttamanna og þar sem ríkið er mjög áhrifamikið innan 

Evrópusambandsins mun stefna ríkisins væntanlega hafa áhrif á stefnu 

sambandsins.  

 

 

6 Umræður 

 

6.1 Heimsborgarahyggjunálgun á flóttamannastefnu Ástralíu og 
Þýskalands 

 
Heimsborgarahyggjan getur verið gott tæki til þess að greina hvers vegna 

flóttamannastefnur Ástralíu og Þýskalands eru eins ólíkar og raun ber vitni. Eins og 

áður hefur komið fram er eitt helsta meginstef heimsborgarahyggjunnar í einföldu 

máli hvernig koma eigi fram við þá einstaklinga sem tilheyra ekki samfélaginu, eða í 

tilfelli Ástralíu og Þýskalands, ríkinu. Þýskaland hefur reynst vera mjög opið fyrir því 

að hleypa flóttamönnum sem eru að flýja hræðilegar aðstæður í heimalandi sínu inn 

fyrir landamæri sín. Viðhorf þýskra stjórnvalda hafa því verið þau að koma eigi þeim 

til hjálpar sem þurfa á hjálparhönd að halda, hvort sem þeir tilheyra ríkinu eður ei. 

Hins vegar er nauðsynlegt að árétta að stjórnvöld eru einungis tilbúin að hjálpa þeim 

sem þau telja að þurfi nauðsynlega á hjálp að halda, en ekki þeim sem koma frá 

ríkjum sem stjórnvöld hafa skilgreint sem „örugg.“ Þýskaland hefur hins vegar tekið 

sér afgerandi stöðu sem leiðtogi Evrópuríkja í málefnum flóttamanna, þá bæði vegna 
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stærðar ríkisins, hagkerfis og mannfjölda en einnig vegna sterkrar stöðu ríkisins 

innan Evrópusambandsins. Þannig aukast líkurnar á því að sjónarmið ríkisins fái betri 

hljómgrunn meðal annarra þjóða Evrópusambandsins. 

 Á meðan Þýskaland hefur tekið afgerandi stöðu með því að hleypa 

flóttamönnum inn fyrir landamæri sín, er afstaða Ástralíu næstum algerlega andstæð 

þeirri stefnu. Ef notast er við kenningar heimsborgarahyggjunnar má segja að 

áströlsk stjórnvöld séu ekki opin fyrir því að hleypa hverjum sem er inn fyrir 

landamæri sín, og þá sér í lagi flóttamönnum. Viðhorf ástralskra stjórnvalda 

einkennist af því að vernda áströlsk landamæri fyrir ágangi flóttamanna sem reyna að 

komast inn fyrir þau á bátum, sem hafa hvorki leyfi til þess að sigla inn í landhelgi 

Ástralíu né eru í sjóhæfu ástandi. Áströlsk stjórnvöld hafa lagt mikið upp úr því að 

fæla flóttamenn frá því að koma til ríkisins með bátum, eins og áður hefur verið fjallað 

um. Til dæmis má rifja upp hinar lokuðu flóttamannabúðir á Manus eyju og Nauru auk 

hinna mörgu kerfisbundnu hindrana sem flóttamennirnir standa frammi fyrir, t.d. 

þegar að því kemur að veita þeim vegabréfsáritanir. Þannig má segja að hegðun 

ástralskra stjórnvalda samrýmist ekki hugmyndum heimsborgarahyggjunnar þegar 

þau taka á móti þeim flóttamönnum sem komast alla leið til ríkisins. Það að draga 

báta flóttamanna aftur til baka í aðstæður sem þeir geta ekki hugsað sér að búa við, 

eða að senda þá til Manus eyju eða Nauru getur alls ekki talist uppfylla skilyrði 

heimsborgarahyggjunnar um alþjóðlegt samfélag manna þar sem landamæri eiga 

ekki að skipta máli og ríki eigi að koma bágstöddum einstaklingum sem flýja 

aðstæður í heimalandi sínu til hjálpar.  

 Önnur meginspurning heimsborgarahyggjunnar er hvort mögulegt sé í hinu 

stjórnlausa alþjóðakerfi að þeir sem tilheyri ekki ríkinu fái notið sömu réttinda og 

innfæddir. Ríki geta tekið mismunandi afstöðu til flóttamanna innan hins stjórnlausa 

alþjóðakerfis, þ.e. að ákveða að koma þeim til hjálpar þar, sitja aðgerðalaus hjá eða 

jafnvel koma í veg fyrir að þeir komist inn fyrir landamæri sín. Þrátt fyrir að flest ríki 

séu aðilar að allskyns alþjóðasamningum, líkt og flóttamannasamningi Sameinuðu 

þjóðanna, getur það reynst afar erfitt að refsa þeim fyrir að brjóta þá. Ástæðan er 

aftur hið stjórnlausa alþjóðakerfi, það er ekkert alheimsstjórnvald sem getur sett 

reglur og séð til þess að þeim sé fylgt.  

 Afstaða Þýskalands til þessarar spurningar er í grófum dráttum sú að það sé 

mögulegt að þeir sem tilheyri ekki ríkinu geti fengið að njóta sömu réttinda og 

innfæddir, þess vegna eru stjórnvöld tilbúin að taka á móti gríðarlegum fjölda 
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flóttamanna sem eru að flýja stríðsátök og hörmungar í heimalandi sínu. Hins vegar 

gera stjórnvöld sér grein fyrir því að það sé erfitt að uppfylla þessar áætlanir, þess 

vegna hafa þau reynt að koma á kvótakerfi innan Evrópusambandsins til þess að 

deila fjölda flóttamanna niður á ríki sambandsins, bæði til þess að létta á þeim ríkjum 

sem eru fyrsti áfangastaður flóttamannanna í Evrópu og þýska ríkinu sjálfu, þar sem 

kerfið í Þýskalandi ræður einfaldlega ekki við allan þann fjölda sem vill sækja um hæli 

þar. Þar að auki þarf að taka með í reikninginn að stjórnvöld skilgreina þá sem flýja 

ofsóknir í heimalandi sínu sem flóttamenn og eiga þeir þar af leiðandi, ef þeir uppfylla 

flóttamannasamning Sameinuðu þjóðanna, rétt á hæli í Þýskalandi. Þeir sem eru ekki 

að flýja ofsóknir, heldur flýja einungis vegna skorts á tækifærum og vegna fátæktar, 

eiga afar litla möguleika á að fá hæli í ríkinu. Þess vegna mætti segja að Þýskaland 

aðhyllist hugmyndir um alþjóðlegt samfélag manna upp að vissu marki. Ríkið horfist í 

augu við þau vandamál sem flóttamenn standa frammi fyrir og er tilbúið að rétta þeim 

hjálparhönd. Þeir sem sækja hins vegar um hæli frá þeim ríkjum sem skilgreind hafa 

verið sem „örugg“ eiga lítinn sem engan möguleika.  

 Þrátt fyrir að hægt sé að telja Þýskaland aðhyllast hugmyndir um alþjóðlegt 

samfélag manna í hinu stjórnlausa alþjóðakerfi getur það reynst erfitt í framkvæmd 

þegar mikið álag verður á kerfið. Af þeirri ástæðu meðal annars hafa þýsk stjórnvöld 

sett upp gæslu við landamæri sín að Austurríki. Landamæragæslan er þá sett upp til 

þess að sporna við þeim gífurlega fjölda flóttamanna sem myndu annars streyma 

óhindrað og stjórnlaust yfir landamærin, sem myndi gera stjórnvöldum erfiðara fyrir 

við að yfirfara hælisumsóknir þeirra og sjá til þess að öllum grunnþörfum þeirra sé 

mætt. Tilgangur landamæragæslunnar er því ekki sá sami og landamæragæslu 

Ástralíu sem hefur það hlutverk að reyna að koma í veg fyrir að flóttamenn komist til 

ríkisins. Aukin landamæragæsla í Þýskalandi er alls ekki til þess gerð að koma í veg 

fyrir að flóttamenn komist til ríkisins, heldur einungis til þess að halda skipulagi á 

þeim svo kerfið eigi auðveldara með að hjálpa þeim. Hins vegar er rétt að nefna að 

hugmyndir ríkisstjóra Bæjaralands um brottvísunarbúðir fyrir þá sem sækja um hæli 

frá „öruggum“ ríkjum geta seint talist uppfylla skilyrði um alþjóðlegt samfélag manna.  

 Þegar aðgerðir ástralskra stjórnvalda eru skoðaðar, það er þegar lagt er mat á 

hvort þær feli í sér að mögulegt sé að veita þeim sömu réttindi sem tilheyra ekki 

ríkinu og þeim sem eru innfæddir, og þá sérstaklega þegar rætt er um flóttamenn, 

hafa stjórnvöld orðið fyrir mikilli gagnrýni. Samkvæmt vestrænum hugsjónum og 

hugmyndum um mannréttindi ætti að vera möguleiki á sömu réttindum, en afstaða 
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Ástralíu til flóttamanna hefur hins vegar ekki einkennst af þeim hugmyndum og 

hugsjónum heldur hafa stjórnvöld ákveðið að stíga út fyrir heim hugsjónanna og 

notast einungis við kalt mat á þeim staðreyndum sem stjórnvöld telja réttar: 

Flóttamenn séu fjárhagsleg byrði, þeir ógni á einhvern hátt ríkjandi menningu og 

siðum Ástralíu og þeir taki meira frá ríkinu en þeir gefi af sér. Af þessum ástæðum, 

og fleirum, mætti álykta að Ástralía aðhyllist almennt ekki hugmyndir um alþjóðlegt 

samfélag manna, þó að vissulega berjist áströlsk stjórnvöld fyrir mannréttindum hinna 

ýmsu hópa í heiminum. En þrátt fyrir að gefa sig út fyrir að bera hag allra íbúa 

jarðarinnar fyrir brjósti felst mikil þversögn í því að leggja mikið upp úr stefnu sem 

felst í því að draga báta flóttamanna aftur til þess ríkis sem þeir komu frá, senda þá til 

þriðja ríkis eða geyma þá í ótamarkaðan tíma læsta inni í flóttamannabúðum.  

 

 

6.2 Félagsleg mótunarhyggjunálgun á flóttamannastefnu Ástralíu og 
Þýskalands 

 
Líkt og heimsborgarahyggjan, getur félagslega mótunarhyggjan verið gagnlegt tæki til 

þess að skilja flóttamannastefnu ríkjanna tveggja, Ástralíu og Þýskalands. Félagsleg 

mótunarhyggja leggur áherslu á hvernig hinn mannlegi þáttur getur mótað stefnu ríkja 

innan hins stjórnlausa alþjóðakerfis, þ.e. hvernig mannlegar kenndir, hvatir, kostir og 

gallar geta haft áhrif á hvernig ríki bregðast við ákveðnum málefnum - líkt og 

málefnum flóttamanna. Þannig felur kenningin um félagslega mótunarhyggju í sér 

gagnrýni á þá hugmynd að ríki fljóti hjálparlaus um innan hins stjórnlausa 

alþjóðakerfis. Þvert á móti geti ríki tekið sjálfstæðar ákvarðanir en þær byggist þá á 

þeirri mynd sem ríkin hafa af sjálfum sér. Þess vegna er nauðsynlegt að skilja 

sjálfsmynd ríkja þegar fjallað er um ákveðin málefni en hún getur ráðið miklu um 

hvaða ákvörðun stjórnvöld taka í málefnum flóttamanna. Sjálfsmynd getur ráðist af 

mörgum samverkandi þáttum, t.d. landsvæði, sögu, menningu og trú. Það er margt 

líkt með Ástralíu og Þýskalandi, bæði ríkin eru vestræn ríki sem leggja upp úr 

vestrænum gildum með áherslu á mannréttindi, frelsi og lýðræði. Einnig eru bæði 

ríkin efnahagslega vel stæð og búa yfir stóru landsvæði.  

 Þó margt sé líkt með ríkjunum tveimur er einnig margt ólíkt með þeim. Sem 

dæmi má nefna að Ástralía á ekki landamæri að neinum ríkjum þar sem ríkið er 
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umlukið sjó. Ríkið er því einangrað og á auðveldara með að fylgjast með hverjir koma 

inn fyrir landamæri þess. Auk þess er saga ríkisins nokkuð einstök þar sem landið er 

byggt að mestum hluta afkomendum landnema, Evrópubúum sem komu til ríkisins og 

tókst næstum að útrýma frumbyggjum þess og gera sína menningu að ríkjandi 

menningu innan ríkisins. Menning Ástralíu er mjög ólík menningu nágrannaríkja þess 

og íbúarnir eru flestir af evrópskum uppruna á meðan íbúar nágrannalandanna eru af 

asískum uppruna. Þetta gæti verið einn skýringarþáttur þess hvers vegna áströlsk 

stjórnvöld leggja jafn mikla áherslu og raun ber vitni á að varðveita sérstöðu sína á 

svæðinu og neikvæð pólitísk orðræða um flóttamenn fær að viðgangast. Samkvæmt 

félagslegri mótunarhyggju hefur sjálfsmynd Ástralíu mótast af öllum þessum þáttum, 

sem gerir það að verkum að mikil áhersla er lögð á sérstöðu ríkisins sem vestrænt og 

þróað ríki þar sem mannréttindi eru virt á heimssvæði þar sem vestræn gildi eru ekki 

ríkjandi og mannréttindi eru ekki skilgreind á sama hátt og vestrænar hugmyndir gera 

ráð fyrir. Með því að skoða hvernig sjálfsmynd Ástralíu hefur mótast er hægt að 

öðlast aukinn skilning á hinni umdeildu stefnu ríkisins í málefnum flóttamanna. 

Stjórnvöld hafa þannig nýtt sér óspart neikvæða pólitíska orðræðu gegn 

flóttamönnum í leit sinni að völdum þar sem alið er á ótta við áhrif þeirra á menningu 

og siði ríkisins. 

 Öfugt við Ástralíu sem býr við landfræðilega einangrun á Þýskaland 

landamæri að níu öðrum ríkjum, en ríkið er staðsett fyrir miðri Evrópu. Af þeim sökum 

er erfiðara fyrir stjórnvöld að fylgjast með ferðum yfir landamærin en þar að auki er 

ríkið aðili að Schengen samstarfinu sem felur í sér frjálsa för fólks yfir landamæri 

aðildaríkjanna. Það er því hluti af sjálfsmynd ríkisins að fólk geti komið til ríkisins án 

hindrana, þó nefna þurfi að vissulega hafi verið sett upp landamæragæsla við 

landamærin að Austurríki til þess að geta haldið betur utan um fjölda flóttamanna 

sem koma til ríkisins.  

 Eins og áður segir er Þýskaland, líkt og Ástralía, vestrænt ríki með vestræn 

gildi og viðmið sem leggur mikla áherslu á mannréttindi og frelsi. Saga Þýskalands á 

20. öld er hins vegar, ekki ólíkt Ástralíu, nokkuð einstök þar sem ríkið bar mikla 

ábyrgð á seinni heimstyrjöldinni, breytti ört um stjórnkerfi (var fyrst keisaradæmi, 

síðan lýðræðisríki og því næst fasistaríki og loks lýðræðisríki að hluta og alþýðuveldi 

að hluta og loks lýðræðisríki að nýju), var skipt upp í tvö ríki eftir seinni 

heimsstyrjöldina og sameinaðist svo að nýju á 10. áratugnum og er nú stöðugt 

lýðræðisríki. Sjálfsmynd ríkisins er því nokkuð flókin þar sem stjórnvöld og allur 
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almenningur vilja ekki að sagan endurtaki sig. Því hafa valdhafar með ráðnum hug 

lagt áherslu á að taka sér ekki of mikil völd í alþjóðasamfélaginu, þó það væri nokkuð 

auðvelt fyrir ríkið þar sem það er efnahagslega sterkt og fjölmennt. Þess í stað hefur 

ríkið lagt mikla áherslu á samvinnu Evrópuríkjanna innan Evrópusambandsins og er 

leiðandi innan þess. Auk þess hefur tímabilið þegar nasistar voru við völd gert það að 

verkum að sjálfsmynd Þýskalands hefur síðan verið smituð af miklu samviskubiti, 

sem gæti útskýrt þörf ríkisins til þess að koma bágstöddum til bjargar, t.d. flóttafólki.  

 Pólitísk orðræða í Þýskalandi eftir að flóttamannavandinn varð að stóru 

vandamáli í Evrópu hefur einkennst af áherslu á að taka á móti eins mörgum og 

kerfið ræður við. Hin jákvæða pólitíska orðræða hefur án efa smitast af bæði sögu 

ríksins auk þeirra gilda og viðmiða sem Þýskaland telur rétt að fylgja. Þýskaland sér 

sig sem bjargvætt fólks á flótta undan hörmungum og þess vegna hefur gagnrýni á 

núverandi stefnu ríkisins í málefnum flóttamanna ekki tekist að breyta henni, heldur 

hafa bæði stjórnvöld og almenningur trú á henni.  

 Samanburður á Ástralíu og Þýskalandi leiðir í ljós að ríkin eiga marga 

sameiginlega eiginleika og hluti sjálfsmyndar ríkjanna er svipaður. Hins vegar leiðir 

hann líka í ljós að ákveðnir þættir eru mjög ólíkir og leiða til mjög ólíkrar niðurstöðu í 

málefnum flóttamanna. Hins vegar er rétt að nefna að sjálfsmynd ríkja er ekki 

fastmótuð heldur getur tekið breytingum með breyttu hugarfari og orðræðu. Hvort 

Ástralía breyti hegðun sinni í málefnum flóttamanna og hætti að koma fram við þá 

eins og glæpamenn, eða að Þýskaland hætti að taka á móti flóttamönnum og loki 

landamærum sínum er ómögulegt að spá fyrir um.  

 

 

7 Niðurstöður 

 

Stefna Ástralíu og Þýskalands í málefnum flóttamanna eru, eins og sýnt hefur verið 

fram á, mjög ólíkar. Með því að skoða hvaða afstöðu ríkin tvö hafa til flóttamanna, 

hvernig þau taka á móti þeim og hvernig þau koma fram við þá eftir að til ríkisins er 

komið er ekki erftt að átta sig á því að stefna ríkjanna gagnvart flóttamönnum er 

gríðarlega ólík. Hins vegar er það áhugavert að skoða hvers vegna hún er svo ólík 

eins og raun ber vitni. Ástralía og Þýskaland eru lík ríki að mörgu leyti, þau teljast 
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bæði til vestrænna ríkja sem aðhyllast svipuð gildi og viðmið. Með því að skoða bæði 

kenningar og aðra mögulega áhrifaþætti voru ríkin tvö greind.  

 Kenningarnar, heimsborgarahyggja og félagsleg mótunarhyggja, henta vel til 

greiningar á stefnu ríkjanna í málefnum flóttamanna þar sem þær geta varpað 

skýrara ljósi á og útskýrt hvers vegna ríkin haga sér á ákveðna vegu. 

Heimsborgarahyggjan getur útskýrt hvernig ríki haga sér á alþjóðavettvangi gagnvart 

fólki á flótta. Hegðun Þýskalands myndi teljast uppfylla hugmyndir 

heimsborgarahyggjunnar að mestu leyti um að alþjóðasamfélaginu beri skylda til 

þess að hjálpa þeim sem á því þurfa að halda. En þar sem ríkið hefur ákveðið að 

skilgreina suma sem sækja um hæli sem flóttamenn frá „öruggum ríkjum,“ þ.e. að 

þeir séu ekki að flýja ofsóknir eða stríðsástand getur ríkið ekki talist uppfylla skilyrði 

heimsborgarahyggjunnar að fullu. Ástralía myndi hins vegar ekki teljast uppfylla 

skilyrði heimsborgarahyggjunnar þar sem stjórnvöld hafa farið ýmsar leiðir til þess að 

koma í veg fyrir að flóttamenn komist alla leið til ríkisins. Það er eins og áður segir 

mjög andstætt hugmyndum heimsborgarahyggjunnar um alþjóðlegt samfélag manna.  

 Félagsleg mótunarhyggja lýtur að því að skoða hvernig sjálfsmynd ríkja hefur 

áhrif á hvernig þau hegða sér. Þó ríki hafi svipuð viðmið og gildi, líkt og Ástralía og 

Þýskaland gera sem vestræn og þróuð ríki, getur sjálfsmynd ríkjanna gert það að 

verkum að stefna þeirra í ákveðnum málaflokkum verður mjög ólík. Færa mætti rök 

fyrir að svo eigi við um Ástralíu og Þýskaland hvað flóttamenn áhrærir, auk þess sem 

ýmsir skýringaþættir hafa verið nefndir sem mögulegir áhrifaþættir. Sem dæmi má 

nefna landfræðilega legu ríkjanna þar sem Þýskaland er fyrir miðri Evrópu og á 

landamæri að fjölda ríkja á meðan Ástralía er umkringd sjó og langt er í næsta ríki. 

Annar mögulegur skýringaþáttur er saga ríkjanna sem er einnig mjög ólík. Ástralía 

var nýlenda á meðan Þýskaland er miklu rótgrónara ríki með langa sögu. Auk þess 

var hlutverk ríkjanna í alþjóðastjórnmálum á 20. öldinni gríðarlega ólíkt þar sem 

Þýskaland var í miðju tveggja heimstyrjalda og bar höfuðábyrgð á þeim átökum og  

afleiðingum sem af síðari heimstyrjöldinni hlutust, þar með talið voðaverkum þeim 

tengdum á meðan Ástralir lögðu hermenn til í baráttu margra þjóða gegn Þýskalandi 

en þurftu ekki að hafa teljandi áhyggjur af eigin landvörnum. Að lokum má nefna 

menningu sem skýringarþátt, en menning Ástralíu er töluvert frábrugðin 

nágrannaríkjum þess ólíkt Þýskalandi. Þetta gæti útskýrt hvers vegna Ástralíu er svo 

umhugað um að vernda landamæri sín fyrir utanaðkomandi aðilum.  
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Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram á að þó ríki geti reynst lík á marga vegu geta 

þau engu að síður haft mismunandi hugmyndir um ýmis málefni, og mótast stefna 

stjórnvalda þá af þeim hugmyndum. Sjálfsmyndir ríkja eru mjög mikilvægar í þessu 

samhengi. Hins vegar er heimurinn hverfulur og sjálfsmynd ríkja getur tekið 

breytingum. Áframhaldandi rannsóknir gætu t.d. skoðað hvort möguleiki sé á því að 

sjálfsmynd ríkis breytist og stefna í ákveðnum málefnum með ef það verður fyrir áfalli. 

Gott dæmi væri hvort stefna þeirra Evrópuríkja sem hafa verið hvað tilbúnust að taka 

á móti flóttamönnum, þar á meðal Þýskalands, muni breytast eftir 

hryðjuverkaárásirnar í París þann 13. nóvember 2015.  

 Í heiminum eru, því miður, alltaf einhvers konar átök. Átök eru nánast alltaf á 

kostnað almennra borgara, sem þurfa að búa við allar þær hörmungar sem átökunum 

fylgja eða flýja heimili sín og halda af stað út í óvissuna í leit að öruggara lífi. Á 

meðan ástandið í alþjóðasamfélaginu er eins og raun ber vitni nú um stundir eru 

afskaplega litlar líkur á því að straumur flóttamanna fari minnkandi. Sem svo leiðir af 

sér aukin vandamál og togstreitu á milli ríkja um hver beri ábyrgð á því að taka við 

flóttamönnunum. Ljóst sýnist að raunum hinna raunverulegu fórnarlamba, 

flóttamannanna, muni ekki ljúka í bráð.  
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